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প্রকাশকেব নিবেদন 

'মহাঁভাবতমঃ যহামহোপাঁধ্যাফ-পন্মভূষণ-ভাবতীগচীর্ধ্য-মহাকবি শ্রীমদ 
হুবিদাস সিদ্ধীন্তবাগীশ মহশিষের তপন্তাল্ অনৃতময কল। সে আশ্চব্য 

তপশ্ধ্যাব কাহিনী আজ সকলেই জাঁনেন। প্রীঘ একুশ বছর ভিনি 
ছিলেন “মহাভীবতম্-এব তপশ্াষ মগ্র--এবং সে একক ও ছুশ্চব 

তপস্তাষ তীর পীণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হযেছিল অসীম ধের্ধ্য, 
অশেষ নিষ্ঠা ও অলৌকিক আযাঁস। বলে তিনি আমাদের জন্য বেখে 
গেছেন তীব “মহাভারতম্--এক আশ্চর্য্য এঙ্ধ্য। গমহাঁভাবতম*এল 
দ্বিতীয সংস্করণ প্রকাশনার যূলে আছে আমাদের সেই জাতীঘ 
এই্বধ্য সংরক্ষণেব এবং জন্মশতবর্ষপূত্তি উপলঙ্দে খধি হরিদাসের প্রতি 
শ্র্ধীলি নিবেদন করার পুণ্য প্রেবণা ও প্রযাস। স্থুধীজনেন সানু 
সমর্থনে আমাদেব প্রদাস সার্থক হোঁক--এইমাত্র কামনা । 





অইভ্রিংশোহ্ধায়ঃ। 
2 ২ কপি 

তক্ষক উবাঁচ। 

ঘদি দৰ্টং ময়েহ তং শত্তঃ কিঞ্িচ্চিকিওসিতুম্ 
ততো বৃক্ষং ময়! দষ্টমিমং জীব কাশ্যপ ! ॥১॥ 
পবং মন্ত্রবলং ঘতে তন্দর্শয় যতম্ব চ। 

স্যঞ্রোধমেনং ধন্ষামি পশ্যতন্ডে দ্বিজোতম ! ॥২॥ 

কাশ্ঠপ উবাঁচ। 

দশ নাগেন্্র। বুক্ষং ত্বং যগ্েতদভিমন্যসে | 

অহ্মেনং ত্বয়। দষ্টং জীবধিদ্যে ভূজঙ্গম ৷ 0৩॥ 
সৌতিরুবাচ। 

এবমুক্তঃ স নাগেন্দ্রঃ কাশ্টাপেন মহাত্বনা । 

অদশদ্রুক্ষমত্যেত্য স্াপ্রোধং পন্নগোভমণ্জ ॥8॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 
য্দীতি। হে কাশ্ঠপ 1 মধ দষ্টং কিঞিদপি বন্ত, যদি ত্মিহ চিকিৎসিতৃৎ শক্তঃ 

ততত্তদা, মযা দষ্টং দশ্মাঁনমূ্ ইমং বৃক্ষম্জ জীব্য |১| 

পরমিতি। হে ছ্িজোত্বযম। তে তব, য্, পরম্ উৎ্কষ্টম্, মন্ত্রবলম্ অস্তি $ তৎ দৃরশয়, 
অন্রার্থে ফতস্থ চ। পশ্ঠতঃ তে তব সমীপ এব, এনং স্বাগ্রোধং বটবৃক্ষমূ, ধক্ষ্যামি দংশনেন 
দগ্ধীকরিস্যামি ॥২। 

দ্বশেতি। হে নাগেন্্র। যদি ত্বমূ এত দংশনমেব, অভিমন্তসে মত্পবীক্ষার্থমিচ্ছসি ; 

তদা এনং বৃক্ষমূ দশ দৃষ্টং কুরু। হে ভূজঙ্গম। অহ্ং ত্য দষ্টম্ এনং বৃক্ষম্ঃ জীবধিস্তে 1৩] 
এবমিতি। মহীত্বনা কাশ্পেন, এবমুক্ঃ, শরীবোৎকর্ষান্ীগেন্দ্র, বিষৌধ্কর্ষাচ্চ পননগো- 

ত্রমঃ, স তক্ষকঃ, অভ্যেত্য আসন্ীভূষ, তং ন্যগ্রোধং বটং বৃক্ষমূ, অদশদ্ষ্টবান্ 181 

তক্ষক বলিল--কাশ্টপ! আমি বাহা কিছু দংশন করিব, আপনি বদি 

তাহাবই চিকিৎসা কবিতে পাঁবেন, তবে আমি এই বুক্ষটাকে দংশন কৰিতেছি, 
আপনি বাঁচাইব দিন দেখি ॥১1 

ত্রাহ্মণ! আপনাঁৰ যে উৎকৃষ্ট মন্ত্রশক্তি আছে, তাহা দেখান, এ বিবষে 

চেষ্টা ককন; আাঁপনীব সাক্ষাভেই আমি এই বটবৃক্ষটাকে দগ্ধ করিব ॥২॥ 

কাশ্যপ বলিলেন_-“নাঁগবাঁজ। তুগি বদি ইহাই ইচ্ছা কব, তবে বৃক্ষটাকে 
দংশন কব , তুমি দংশন কৰিলে, আঁমি উহাকে বাঁচাইয়া দিব? 1৩ 

৩ শ্রেক এব 'পশ্ব মঙ্তবলং মেহগ্য হগ্রোধং দশ পন্গগ । ইত্যর্ধমধিকং হুচিদ্হাতে | 

৬৫ 

শত শিপ নও আক ৬ 



৫১৪ মহাভীবতে আদি- 

স বৃক্ষত্তেন দন্ত পন্নগেন মহাত্বনা। 
আশীবিষবিষোপেতঃ প্রজন্বাল সমন্ততঃ ॥৫॥ 

তং দগ্ধ স নগং নাগঃ কাণ্ঠপং পুনরব্রবীৎ। 
কুরু যত্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠ ৷ জীবয়ৈনং বনস্পতিম্ ॥৬॥ 

সৌতিরুবাচ। 
ভম্মীভূতং ততো বৃক্ষং পন্নগেন্দ্রস্ত তেজসা 
ভন্ম সর্বং সমান্ৃত্য কাশ্যপো বাঁক্যমব্রবীৎ ॥৭॥ 

বিদ্ভাবলং পন্নগেন্দ্র । পশ্য মেহগা বনম্পতোৌ । 
অহং সঞ্জীবয়াম্যেনং পশ্যতস্তে ভূজঙগম ৷ ॥৮॥ 
ততঃ স ভগবান্ বিদ্বান্ কাশ্যপো ছবিজসতমঃ | 
ভন্মবাশীকৃতং বুক্ষং বিদ্যবা সমজীবয়ৎ ॥৯| 

ভাঁবতকৌমুদী 
সইতি। ম্হাত্মনা তেন পন্নগেন তক্ষকেণ, দ্টস্ত স বৃক্ষ» আশীবিষস্য অতিতীক্ষবিষস্ত 

তন্ত বিষেণ উপেতঃ সন্ঃ সমন্ততঃ সর্কবেধবষবেষু, প্রজজাল ॥৫| 

তমিতি। স তক্ষকো নাগঃ তং নগং বটবৃক্ষম্, দগ্ধ], পুনঃ কাশ্পম্ অব্রবীৎ। হে 

দিজশ্রে্ঠ। যত্বুং কুরু, এনং বনস্পতিং বাঁবৃক্ষম, জীবয | “শৈলবৃক্ষৌ নগাবগৌ” ইত্যমবঃ 1৬ 

ভন্মীতি। ততঃ পবম্, কাশ্ঠপঙ, পন্নগেন্সন্ত, তক্ষকস্য, তেজসা বিষপ্রভাবেণ, তং বৃক্ষ 

ভম্মীভূতং দৃষ্টেতি শেষঃ, তৎ সর্বরং ভ্ম, সমাহত্য একীকৃত্য, বাক্যমব্রবীৎ|৭॥ 

বিদ্েতি। হে পন্নগেন্দ্র। অগ্য বনম্পতো৷ অন্মিন্ দগ্ধীকৃতে বটবৃক্ষে, মে মম, বিদ্যাবলং 

পণ্য । হেভূজঙ্রম পশ্যত এব তে তব সমীপে, অহমেনং বৃক্ষমঠ সঞ্তীবষামি |৮| 

সৌতি বলিলেন- মহাত্মা! কাশ্তপ এই কথা বলিলে, নাগশ্রেষ্ঠ তক্ষক নিকটে 

যাইয়া সেই বটবৃক্ষটাকে দংশন কবিল ॥১। 

মহাঁশক্তিশালী তক্ষক দংশন করিবামাত্র সেই বটবৃক্ষ তীক্ষ বিষেব তেজে সমস্ত 

অংশেই জ্বলিষা উঠিল ॥৫॥ 

তক্ষকনাগ সেই বৃক্ষটাঁকে দগ্ধ কবিয়! পুনবাঁষ কাশ্ঠপকে বলিল-_ব্রাহ্মণ ! 
আপনি চেষ্টা ককন, বৃক্ষটাকে বাঁচাইযা দিন? ॥৬। 

সৌতি বলিলেন__নাঁগবাঁজ তক্ষকেব বিষেব প্রভাবে সেই বৃক্ষটাকে 
ভন্মীভূত দেখিয়া, কাশ্যপ দেই সমস্ত ভন্মগুলিকে একত্র কবিয়া, এই কথা 
বলিলেন-_1৭॥ 

“নাগশ্রেষ্ঠ তক্ষক! আজ এই বৃক্ষেই আমার মন্ত্রেব শক্তি দেখ, তোমাৰ 

সাক্ষীতেই আমি ইহাকে বাঁচাইযা! দিতেছি? ৮1 ্ 



পর্ববণি অইত্রিংশোহধ্যায়ঃ | ৫১৫ 

অঙ্কুরং কৃতবাঁংজ্তব্র ততঃ পর্ণদছয়ান্িতম্ | 

পলাশিনং শাখিনঞ্চ ততো! বিটপিনং পুনঃ ॥১০॥ 
তং দৃষ্ট। জীবিতং রৃক্ষং কাস্ঠাপেন মহাত্বন! । 
উবাচ তক্ষকো ব্রহ্মন্। নৈতদত্যদভূতং তৃষ়ি ॥১১। 
দ্বিজেন! যদ্িষং হন্যা মম বা মদিধন্ত বা। 
কং ত্বমর্থমভিপ্রেপ্নূধাসি তত্র তপোধন । ॥১২। 

ভাঁবতকৌমুদী 
তত ইতি। ততঃ পরম, ভগবান্ মন্ত্রমাহাত্াবান্, বিদ্বান বিষচিকিৎসাযাঁং জ্ঞানবাংশ্চ, 

দ্বিজসভম: স কাস্টপঃ, ভন্মবাশীকৃতং তং বৃক্ষম্, বিদ্যা মন্তরপ্রভাবেণঃ সমজীব্যৎ 1 

নস্থ হঠাদেব কিং সাবয়বঃ স বৃক্ষা জীবিতঃ, উত বা! অবয়বক্রমেণেত্যাহ অস্কুরমিতি | 

তত্র তদদানীম্, আঁদো অঙ্কুরং কৃতবান্, ততঃ পর্ণনয়া্িতম্, ততঃ পলাশিনং বনুপর্ণবন্তমূং ততশ্চ 
শাখিনম্, ততঃ পুনশ্চ বিটপিনং বৃহদিটপবস্তং কৃতবান্ ॥১০। 

তমিতি। যহাত্মনা কাশ্তপেন, তং বৃক্ষং জীবিতং দৃষ্টা, তক্ষক উবাচ। হে বম্ষন্! 
বিধাতৃতুল্যব্রাঙ্মণ ! ত্বধি, এতঘ বৃক্ষ জীবনমূ. অত্যডুতং ন, ব্রশ্মতুল্যত্থেন ত্তয়ি জগৎ- 
হস্টেরেব যোগ্যত্বাদিতি ভাবঃ 1১১1 

এতৎ কিমিত্যাহ দ্বিজেন্দ্রেত। হে ছিজেন্দ্র। অং যং॥ মম বা মদ্দিধশ্য অন্স্য সপ্ত 
বা বিষং হম্তাঃ, এতৎ ত্ষি অত্যদ্ভুতং নেতি পূর্বেরণ সন্বন্ঃঃ। হে তপোধন ! ত্বং কম্ অর্থং 
বিষম, অভিপ্রেগ্নুঃ সন্ তত্র পবীক্ষিৎন্গিধানে, যাসি? 1১২] 

ভাবতভাবদীপঃ 
যদদীতি 1১--২1 দশ দংশনং কুক 1১--৫| নগং বৃক্ষমূ্ ৬ ০] নৈতদিতি। হো ত্রক্ষন্! 

তুবয়ি সর্বশক্তিমতি ত্রহ্দীভূতে এতাত্যডূতং ন। এতদিতি পাঠে ঘথাশ্রুতোহ্থঃ 1১১১২ 

তাহাৰ পব, মন্ত্রমাহাত্যশীলী ও বিষচিকিৎসাভিজ্ঞ সেই ব্রাঙ্গণশ্রেষ্ঠ কাশ্তপ 
ভন্মরাশীকৃত সেই বৃক্ষটাকে আপন মন্ত্রের প্রভাবে বাঁচাইয়া দিলেন 1৯। 

তখনই প্রথমে অঙ্কুর করিলেন, তাহার পবে ছুইটী পত্র যুক্ত কবিলেন, তৎপরে 
-বহুতব পত্রশালী কবিলেন, তদন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শীখাযুক্ত করিলেন, তাহার পবে 
আবার বৃহৎ বৃহৎ শাখাযুক্ত কবিয়া ফেলিলেন ॥১০॥ 

মহাত্বা কাশ্ঠিপ সেই বৃক্ষটাকে বাঁচাইয়! উঠাইয়াছেন দ্েখিযা তক্ষক বলিল-_ 
্রান্মণ! আপনি স্থপ্টিকর্তা ব্রহ্ধাবই তুল্য ঃ স্ুতবাং আপনাতে এই ব্যাপারটা 
অধিক আঁশ্চ্য নহে ॥১১॥ ৃ 

ব্রাহ্মণ! আপনি ষে আমাব বিষ, বা আমাব মৃত অন্য সাঁপের বিষ নষ্ট 

কবিবেন; ইহা আপনাঁব পক্ষে অধিক জাশ্চর্ধ্য নহে । €হ তপোঁধন! আপনি কি 
লাভ কবিবাৰু উচ্ছাঁ় সেখাঁনে যাইতেছেন? 7১২7 



৫১৬ মহাভারতে আঁদি- 

যত্তেভিলিতং প্রাপ্ড,ং ফলং তম্মানপোভিমা । 
অহমেব প্রদাস্তামি তন্ডে যগ্পি ভুল ভম্ ॥১৩] 

বিপ্রশাপাভিভূতে চ ক্ষীণায়ুষি নবাধিপে । 
ঘটমানন্ত তে বিপ্র। সিছ্ধিঃ সংশয়িতা ভবে ॥১৪। 
ততো যশঃ প্রদীপ্তং তে ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্। 

নিবংশুব্বি ঘন্মাংশুরন্তর্ধানমিতো ভ্রজেৎ ॥১৫॥ 
কাশ্যপ উবাচ। 

ধনার্থী বাম্যহং তন্র তন্মে দেহি ভুজঙ্গম ! | 

ততোহহং বিনিবত্িত্বে স্বাপতেয়ং প্রগৃহ বৈ ॥১৬। 
| ভারতকৌমুদী_ টা 

যদিতি। হে তপোৌঁধন! তে ত্য়া, তন্মান্নপোত্মাৎ পরীক্ষিত: সকাঁশাঁৎ্ যৎ ফলং 
প্রীতম অভিলধিতম্) ষ্গ্পি দুর্ণভং স্তাত্তথাপি, তত ফলম্ঃ তে তুভ্যম্ঠ অহমেব 

প্রদ্ধান্তামি ॥১৩। 
বিপ্রেতি। হেবিপ্র। বিপ্রস্য শৃঙ্দিণঃ শাপেন অভিভূতে, অতএব ক্ষীণাযুষি, নরাধিপে 

পরীক্ষিতি, ঘটমাঁনস্ত তচ্চিকিৎ্সার্থমেব সংযুজ্যমানস্ত, তে তব, সিছিঃ ততসগীবননিষ্পত্তিঃ, 

সংশয়িতা ভবে ॥১৪॥ 

তত ইতি। ততঃ পক্ষান্তবে তঙ্ঈীবনানিষ্পত্েরিত্যর্থ:, প্রদীপ্তম্ উজ্জলম্, ভ্রিষু লৌকেযু 

বিশ্রতং বিখ্যাতম্, তে তব্ যশঃ, নিরংশুঃ অন্তগমনবেলাষাং কিবণহীনঃ, ঘৃ্্াংশুঃ সু্্য ইব, 
ইতো লোকাৎ্, অন্তর্ধানং ব্রজেৎ 1১৫| 

ধনেতি। হে ভূজঙ্গম! অহ্ং তত্র পরীক্ষিং্সনিধানে, ধনার্থী সন্, যামি। মে মহ্ম,, 

পপ পপ পা 

তং ধনং দেহি। ততঃ পরম অহম, ব্বাপতেং ধনম্, প্রগৃহা বিনিবত্তিত্তে ৷ “তরব্যং বিভ্তং 

স্বাপতেষং বিক্থ মিক্থং ধনং বন্থ” ইত্যমরঃ 1১৬1 

ভাবতভাবদীপঃ 

প্রাপ্ু,মভিলফিতং ফলমিত্যহ্বপ্ঃ 1১৩1 ঘটমাঁনন্য সঙ্জমানস্ত ১৪] নিবংশুঃ বাহ্বাদিনা 

হতপ্রভঃ ॥১৫॥ ন্বাপতেয়ং হিরণ্যম, স্বং ধনং তস্ত পতিঃ “অগ্নিভূবন্রয়িপতীবয়ীণাম» ইতি 
লিঙ্গাৎ রয়িরিতি ধননাম, স্বপতেরিদং স্বাপতেয়ম.। «আগ্েযং বৈ হিরণ্যম» ইতি শ্রীতেশ্চ। 

আপনি সে বাঁজীব নিকট হইতে যাঁহা লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা 

বদি ছুত্রীপ্যও হয়, তথাপি আমিই আপনাকে তাহা দিব ॥১৩ 
তরা্গণের অভিসম্পীতে পরীক্ষিতের আহু ক্ষত পাইয়া গিয়াছে ; সুতরাং আপনি 

সেখানে গেলে আঁপনাঁব উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে কি না সন্দেহ ॥১৪॥ 
তাহাতে, আপনার ব্রিভুবনবিখ্যাতি উজ্জল ঘশ অস্ত যাইবার কালে কিরণহীন 

বুষ্যের হ্যায় এ জগৎ হইতে লোপ পাইয়া বাইকে 1১৫॥ 
কাশ্ঠপ বলিলেন-_“নাগবাঁজ! আমি ধনেব জন্যই সেখানে খাইতেছি, 



পর্ববণি অফ্টত্রিংশোহ্ধ্যাঘঃ | ৫১৭ 

তক্ষক উবাচ | 

যাবদ্ধনং প্রার্থয়সে তম্মাদ্রীজ্ঞত্ভতোহধিকম্ | 

অহ্মেব প্রদান্তামি নিবর্তম্ব দ্বিজৌতম ৷ ॥১৭॥ 

সৌতিরুবাচ। 
তক্ষকস্ত বচঃ শ্রুত্বা কাশ্ঠিপো দ্বিজসভ্তমঃ | 

গ্রদধ্যো স্থমহাতেজ। বাঁজানং প্রতি বুদ্ধিমান্ ॥১৮ 

দিব্যজ্ঞানঃ স তেজস্বী জ্ঞাত্বা৷ তং নৃপতিং তদা । 
ক্ষীণাযুষং পাগুবেয়মপাবর্তত কাশ্যপঃ্ । 
লব্ধ। বিভ্তং মুনিববন্তক্ষকাদ্ঘাবদীপ্নিতম্ ॥১৯| 

নিরৃত্তে কাঁশ্যপে তন্মিন্ সময়েন মহাজ্বনি | 

অক পপ শপ শপ কল ক শীল পিপল এ 

যাবদিতি। হে দ্বিজোত্তম। ত্বং তন্মাৎ বাঁজঃ সকাশাৎ, যাব্দ্ পরিমাণ, ধনং 

প্রীর্থঘসে » ততোহধিকম,॥ ধনম্ অহমেৰ তৃভ্যং গ্রদাস্তামি। তং নিবর্তত্ষ )১৭॥ 
তক্ষকস্তেতি। স্থমহাঁতেজাঃ বুদ্ধিমান, দ্বিজসত্মঃ কাশ্ঠপঃ, তক্ষকন্ত বচঃ শ্রত্বাঃ বাজানং 

প্রতি পবীক্ষিত আধুক্ষযবিষষ ইত্যর্থঃ, গ্রদধ্যো ধ্যানং চকার 1১৮| 
দিব্যেতি। মুনিবরঃ, অতএব দিব্যজ্াঁনঃ, তেজন্বী চ, স কাঁশ্তপঃ, তদা তং পাঁগুবেয়ং 

হৃপতিং পবীক্ষিতম্। ক্ষীণাযুষং জ্ঞাত্বা, যাঁবদীপ্সিতং তাবদেব বিস্তুং ধনম্ তক্ষকাঁৎ লব্ধ] 

অপাবর্তৃত নিবৃত্তবান্। ষটপদমিদ্রং পছাম্ ॥১৯| 

ভাঁবভভাবদীপঃ 
“ভ্ুব্যং বিভ্তং ম্বাপতেষম্” ইত্যমবঃ ॥১৬--১৭% প্রদধ্যো ধ্যানং চক্রে । রাঁজানং প্রতি 
রাজে। মৃত্যুমুদ্দিশ্যেত্যর্থঃ 0১৮-_:৯॥ সমযেন কাঁলেন সপ্কেতবিশেষেণ, গুপ্তবেশেনেতি 

তুমি আমাকে তাহা দাও, তাহাব পরে আমি সেই ধন পাইয়া ফিরিয়া 
যাইব ॥১৬। 

তক্ষক বলিল-_-“আঁপনি সে রাঁজাব নিকটে যত ধন চহিবেন , আমিই তাহা 
হইতে অধিক ধন আপনাকে দিব; অতএব ব্রাহ্মণ । আপনি ফিবিয়া যান, ॥১৭॥ 

সৌতি বলিলেন-_মহাতেজন্বী ও বুদ্ধিমান্ ত্রাঙ্মণত্রেষ্ঠ কাশ্তপ তক্ষকে 
কথা শুনিষ পবীক্ষিতেৰ আযু আছে কি না ইহা বুঝিবাৰ জন্য ধ্যানস্থ 
হইলেন ॥১৮॥ 

দিব্যজ্ঞানী ও তেজন্বী মুনিশ্রেষ্ঠ কাশ্যপ তখন পাঁগুববংশধব বাঁজ। পবীক্ষিতেৰ 
আধুই শেষ হইয়াছে ইহা ধ্যানে জানিতে পাবিয়া, তনদকেব নিকট হুইতে 
ইচ্ছানুবপ ধন লাভ কবিষাঁ, সে স্থান হইতে ফিরি গেলেন ॥১৯| 



৫৯৮ মহাভাবতে আদি- 

অথ গুশ্রাব গচ্ছন্ স তক্ষকো৷ জগতীপতিম্। 
মন্দৈবিষহবৈর্দিব্যৈ বক্ষ্যমাণং প্রযত্ুতঃ ॥২১॥ 

- সৌতিরুবাচ। 
স চিন্তযামাঁস তদা মায়াযৌগেন পাথিবঃ | 
ময় বঞ্চধিতব্যেহসৌ ক উপায়ো ভবেদিতি ॥২২॥ 
ততস্তাপসরূপেণ প্রাহিণোৎ স ভুজঙ্গমান্। 

ফলদর্ভোদকং গৃহ বাজ্জে নাগোহ্থ তক্ষকঃ ॥২৩॥ 

তক্ষক উবাচ। 

গচ্ছধ্বং যুষমব্যগ্রা রাজানং কার্য্যবত্তয়া | 

ফলপুষ্পোদকং নাঁষ গ্রতিগ্রাহয়িতুং নৃপম্ ॥২৪। 

ভাবতকৌমুদী 
নিবৃত্ত ইতি। তশ্মিন্ মহাঁতআনি কাশ্ঠপে, সমযেন পবীক্ষিতঃ ক্ষীণাধুষ্সিদ্ধান্তেন হেতুনা, 

নিবৃত্তে সতি, তক্ষকঃ। তুর্ণম্, নাগসাহবযং হাঁন্তনাখ্যৎ নগনম্ জগাম। “সমযঃ শপথাচাবকাঁল- 

সিদ্ধান্তনংবিদ*১ ইত্যমরঃ ॥২০| 

অথেতি। অথানস্তবম্, গচ্ছন্ স তক্ষক» জগতীপতিং ভূপতিং পরীক্ষিতম্, দিব্যৈ- 
বিষহবৈর্ম্ৈত প্রযদ্ুতো রক্ষ্যমাণমূ* লোকমুখাৎ শুশ্রাব |২১| 

ইতি । স তক্ষকঃ, তদা ইতি ংচিন্তক্ামাস। কিমিতি_-মযা তক্ষকেণ, অসৌ পাধিবো 
বাজ পরীক্ষিৎ, মাঁধাযোগেন চ্ছলাবলদ্বনেন, বঞ্চষিতব্যঃ ১ তত্র চ ক উপাঁষো ভবে২|২২। 

তত ইতি। অথেতি কাধ্যাত্তরাবস্তে। ততঃ পরম্, স তক্ষকে। নাগঃ। তাপসবপেণ, 
ফলঞ্চ দর্তঃ কুশশ্চ উদকং জলঞ্চেতি তত, গৃহ গৃহীত্বা স্থিতান্, তূজঙ্গমান্ শবজ্ঞাতীন্ অপবসর্পান্ঃ 
বাজছে পৰীক্ষিতে, প্রাহিণো প্রেরিতবান্॥২৩। 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
বা ॥২০-২১| গদৈর্ংশস্থানে ক্ষুরেশোৎকীর্ণে মন্িমানরৌষধবিশেষৈঃ 1২২--২৪॥ আপঃ 

পবীক্ষিতেৰ আধুঃ শেষ হইয়াছে ইহা ধ্যানদ্বাবা সিদ্ধান্ত কবিয়া, মহাত্মা! কাশ্ঠপ 
ফিবিযা গেলে তক্ষক সত্বব হস্তিনানগবেব দিকে চলিল ॥২০॥ 

তাহাব পব, তক্ষক যাইতে যাইতে লোকমুখে শুনিল যে, অনেক লোক 
বিষন্মশক দিব্য মন্ত্রদ্বাবা বাঁজা পবীক্ষিতকে সাবধানে বক্ষা কবিতেছে? ॥-১॥ 

সৌতি বলিলেন__তখন তক্ষকনাগ এইবপ চিন্তা কবিল যে, ছল কবিয়াই 
আমাব বাজা পবীক্ষিবকে বঞ্চিত কবিতে হইবে ; স্ৃতবাঁং এখন কি উপাঁষ কবা! 
যায়? ॥২২॥ 

তাহাব পব, তক্ষকনাগ ফল, কুশ ও জল দিযা, কতকগুলি নাগকে তপস্বী 
সাজাইয়া তাহাদিগকে বাজ! পবীক্ষিতেব নিকট পাঠাইয দিল ॥২৩ 
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সৌতিরুবাঁচ। 
তে তক্ষকসমাদিষ্টান্তথা চতুভূরজঙ্গমাঃ | 
উপনিন্যুত্তথা বাজ্ধে দর্ভানম্তঃ ফলানি চ ॥২৫॥ 

তচ্চ সর্ববং স রাঁজেন্দ্ঃ প্রতিজগ্রাহ বীর্ধ্যবান্। 

কৃত্ব! তেষাঞ্চ কার্ধ্যাণি গম্যতামিত্যুবাচ তান্ ॥২৬। 

গতেষু তেষু নাগেধু তাঁপসচ্ছন্মরূপিষু । 

অমাত্যান্ সুহৃদশ্চৈব প্রোবাচ স নবাধিপঃ ॥২৭॥ 
ভক্ষয়ন্ত ভবস্তে! বৈ স্বাদুনীমানি সর্ববশ£। 
তাপনৈরুপনীতানি ফলানি সহিতা মযা ॥২৮| 

ভাব্তকৌমুদ্র 
গচ্ছধ্বমিতি। হে সর্গাঃ। যৃযম্ কার্যবত্তয়া প্রযোজনবিশেষেণ, নৃপং পবীক্ষিতম। 

ফলপুশ্পোঁদকম্, প্রতিগ্রাহযিতুম্, নামেত্যলীকে, অব্যগ্রা নিজশীঠ্যসম্ভব্হেপি অচকিতাঃ সন্ত 

এব, তং বাঁজানম্, গচ্ছধবম্ ॥২৪॥ 

তইতি। তক্ষকেণ সমা্দি্াম্তে ভূজন্বমাঃ তথৈব চত্রুঃ ৷ বাঁজ্জে পরীক্ষিতে, দর্ভান্ 

কুশান্, অস্তো জলম্, স্বাদূনি কলাঁনি চ, তথা তাঁপসচ্ছন্মনা, উপনিন্থ্যঃ ॥২৫। 

তদ্দিতি। বীর্ধযবান্ ন বাজেন্দ্রঃ পরীক্ষিৎ, ফলাঁদিকং তৎ সর্ব প্রতিজগ্রাহ চ, তেষাং 

তাপসক'পণাং সর্পাণাম্, কাঁ্ধ্যাণি কৃত্বা, তাঁন্ গম্যতাম্ঃ ইতি উবাচ চ ২৬ 
গতেঘিতি। তা'পসচ্ছন্মপ্পধু তেষু নাগেষু গতেষু সংস্থু, স নবাধিপঃ পবীক্ষিৎ, অমাত্যান্ 

সুহদশ্চ, বক্ষ্যমাণৎ ক্রোবাচ ॥২৭| 

ভক্ষযস্থিতি। মষা সহিতা ভবন্তঃ, তাঁপসৈরুপনীতানি ইমানি সর্বশঃ সর্বাণি স্বাদুনি 
ফলানি ভক্ষযন্ত ॥২৮| 

তক্ষক বলিল--নাগগণ । আমাৰ কোন প্রযোজন সাধন কবিবাব জন্য, 
বাঁজ! পবীক্ষিকে ফল, ফুল ও জল দিবাঁব নিমিত্ত, তোমবা ধীব-স্থিবভাঁবে সেই 
বাঁজাব নিকট যাও ॥২৪। 

সৌতি বলিলেন_-তক্ষকেব আদেশ অনুনাবে নাগগণ তাহাই কবিল; 
তাহাবা তপন্বী সাঁজিবা কুশ, জল ও হল নিব! বাক্তাঁৰ নিকট উপস্থিত 
কবিল ॥২৫॥ 

বলবান্ বাঁজা সে সমস্তই গ্রহণ কবিলেন এবং তাহাদেব কাধ্য সম্পাদন কবিবা 
তাহাদিগকে বলিলেন__“আঁপনীবা যাইতে পাবেন? ॥২৬ 

ছলপূর্ব্ক তাঁপনবূপধাবী নাগগণ চলি! গেলে, বাঁজা মন্ভিবর্গ 'ও বন্ধুবর্গকে 
বলিলেন- ২৭ 

(২৫).'দর্ভানাপঃ ফলানি চ। 
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ততো বাজ! সসচিবঃ ফলান্তাদাতুমৈচ্ছত | 
বিধিনা সম্প্রযুক্তো বৈ থাষিবাক্যেন তেন তু ॥২৯। 
যন্মিন্নেব ফলে নাগিস্তমেবাভক্ষয়ণ স্ববম্ | 

ততো ভক্ষয়তন্তস্ত ফলা কুমিবভুদণুঃ ॥৩০।॥ 
হুস্বকঃ কৃষ্ণন্যনস্তাগ্রবর্ণোহথ শৌনক ৷ | 
স তং গৃহ নৃপশ্রেষ্ঠঃ সচিবানিদমব্রবীৎ ॥৩১] ( যুগ্মকম্) 
অন্তমভ্যেতি সবিতা বিষাদশ্চ ন মে ভয়ম্। 

সত্যবাগস্ত স মুনিঃ কৃমির্মাং দশতাময়ম্ ॥৩২॥ 

ততইতি। ততঃ পবম্, সনচিবো৷ বাঁজা পরীক্ষিৎ, বিধিনা, টদববেন, সম্পযুক্তঃ প্রেরিত: 
ধন্ঃ তেন খবিবাক্যেন তণ্ধাক্যানাম্ খধিবাক্যত্ববিশ্বীসেনেত্যর্থ* তানি ফলাঁনি আদাতুং 
গ্রহীতুম্, এচ্ছত ॥২৯ 

যম্মিন্নতি। হে শৌনক। যন্মিনেব ফলে যস্ত ফলন্ত চ্ছন্র ইত্যর্থঃ, তক্ষকো নাগঃ, স্ক্ম- 
রূপেণাবস্দিতি শেষঃ ত্বযং রাজা, তমেব তদেব ফলম্, পুংস্তমার্যমূ, অভক্ষয ভক্ষযিতুমুদ্যত- 
বান। ততঃ পবম্, ভক্ষয়তন্তস্ত রাজ্ঞঃ ফলা ফলচ্ছিত্রাৎ্, অগুঃ কৃশঃ, হৃম্বকঃ কুৎ্সিতঃ ক্ষুদ্র, 

কষণনয়নঃ, তাঅবর্ণশচ, কশ্চিৎ কমিঃ। অভূৎ্ণ আবিরভূব। স বৃপত্রেষ্ঃ পরীক্ষিৎ তৎ কৃমিম্, 
গৃহ হস্তে গৃহীত্বা, সচিবান্ ইদমূ অব্রবীৎ্ ॥2০--৩১| 

অভ্তমিতি। সবিতা ক্্ধ্যঃ অন্তমভ্যেতি ১ মবণীচ্চ মে মম ন বিষাঁদঃ, ন বা ভয়ঞ্চ 
বর্ডতে। স মুনি: শৃ্গী, সত্যবাক্, অস্ত। অযমেব কৃমিঃ, তক্ষকো ভূত্বা, মাঁমঃ দশতাং 

ভাবতভাবদীপঃ 

অপঃ 1২৫॥ তেষাঁং কা্ধ্যাণি পাঁবিতোধিকদাঁনানি |২৬--২৮॥ আদাতুং ভক্ষিতুম্ ॥২৭| 

“আমাৰ সহিত আপনাব! তপস্বীদেৰ আনীত এই সকল সুন্বার ফল ভক্ষণ 
ককন ॥২৮॥ 

তাহাঁৰ পব বাঁজা দৈবপ্রেবিত হইয়া, নাঁগদিগেব বাঁক্যকেই খধিবাক্য মনে 
কবিয়া মন্ত্রী ও বন্ধুদিগেব সহিত সেই সকল ফল গ্রহণ কবিবাব ইচ্ছা 
করিলেন ॥২৯। 

যে ফলেব ছিদ্রেব ভিতবে তক্ষকণাগ সৃক্মবপে অবস্থান কবিতেছিল, বাজা 
নিজে সেই ফলটাকেই ভন্দণ কবিতে উদ্যত হইলেন। মহর্ষি শৌনক! তাহাব 
পব, বাঁজাব সেই ফলেৰ ছিদ্র হইতে কৃশ, ক্ষুদ্র, কৃষ্ণবর্ণননযন এবং তাত্রবর্ণ শবীব 
একটা কৃমি আবিভূতি হইল; বাঁজা ফলেব সহিত সেই কৃমিটাকে হাঁতে ধবিয়া 
মন্ত্রিগণকে এই কথা বলিলেন-_॥৩০-_-১১। 

নধ্য অস্ত বাইতেছেন * মৃত্যুতে আমাৰ ছুঃখও নাই, ভষও নাই; শুী- 
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তক্ষকো নাঁম ভূত্বা বৈ তথা পবিহৃতং ভবে । 

তে চৈনমন্থবর্তন্ত মন্ত্রিণঃ কলিচোদিতাঁঃ ॥৩৩॥ ( বুগ্মাকম্ ) 

এবমুক্ত। স বাজেন্দো ্রীবায়াং সমিবেশ্য হ। 

কমিকং প্রাহ্সভ্্ণং যুমুধুর্নিষউচেতনঃ ॥৩৪॥ 

প্রহসনেৰ ভোগেন তক্ষকেণ ত্ববেষ্ট্যত। 
তন্মাৎ ফলাদ্িনিক্রম্য যত দ্রাজ্ছে নিবেদিতম্ ॥৩৫॥ 

বেষ্টযিত্বা চ বেগেন বিনগ্য চ মহান্বনম.। 

অদশৎ পৃথিবীপালং তক্ষক? পন্নগেশ্ববঃ ॥৩৬| 

ইতি শ্রীমহাভাবতে শতপাহজ্রাং সংহিতাযাং বৈর়াসিক্যামাদিপর্ববণি 

আ্তীকে তন্মকদংশে! নামাউত্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ % 

ভাঁকতকৌমুদী 
দৃশতু । তথা সতি, পরিহ্ৃতং শমীকাপমানদূষণং মযা পবিমাঁজিতং ভবেৎ। তে মন্্িশ্- 
কালেন চোদিতাঃ প্রেবিতাঃ সন্তঃ, এনং পরীক্ষিতো বচনম্* অন্ববর্তন্ত ভন্বমোদন্ত : অন্যথা, 

তং কুমিং নিহন্যবিতি ভাঁবঃ ॥৩২-_-৩৩| 

এবমিতি। মুমুষু। অতএব নষ্টচেতনঃ কর্তব্যজ্ঞানহীনঃ স বাজেন্দ্রঃ, এবম্ উত্তী, কমিকং 

ফলসহিতমেব তং ক্ু্রকীটম্, গ্রীবাধাং নিজকদেশে, তুর্ণৎ সম্িবেহ্ট সংস্থাপ্য, প্রাহ্সৎ 1৩৪| 

প্রহসন্নিতি। কীটবপধারিণা তক্ষকেণ, ভগ্মাৎ ফলাঁৎ বিনিক্রম্য, গৌরমুখেন বাজে 
প্রাগযন্নিবেদিতম্, তচশ্রীবধিত্বেতি শেষঃ, ভোগেন আবিদ্কতত্খশরীব্ণ, প্রহসন্েবাসৌ বাঁজ। 
অবেষ্ট্যত ॥৩৫।॥ 

ভাবতভাবদীপঃ 
বিধিনা দৈবেন। তমেব তদেব |৩০।॥ হুত্বকঃ বুৎসিতো হুম্কঃ ॥৩১--৩২] পর্হিতং 

পরিহার; ব্রাহ্ষণাবমাননাদৌষত্য ভবে |৩৪--৩৬| 

ইতি শ্রীমহাভাবতে আঁদিপর্বণি নৈলকণ্ীযে ভারতভাবদীপে অষ্টত্রিংশোহ্ধ্যাষঃ ॥২৮| 

মুনিব বাক্য সত্য হউক, এই কৃমিটাই তক্ষকনাগ হইয৷ আমাঁকে দংশন ককক , - 
তাহা হইলে, আমি বে শমীকমু্নিব অপমান কবিরাছি, সে অপবাধেৰ পবিহাব. 
হইবে সেই মন্ত্রীবাও কাঁলপ্রেবিতি হইযা বাঁজাব এঁ কথাঁবই অনুমোদন 
করিলেন ॥৩২-__৩৩| 

মবণৌনুখ কর্তব্যজ্ঞানশুন্য বাজা পৰীন্ষিৎ পূর্বোক্ত কথা বলিঘা, ফলেব সহিত 
সেই কীটটাকে আপন কণঠদেশে স্থাপন কবিষা হাসিতে লাগিলেন ॥৩৪1 

কীটবপধাবী তক্ষক সেই ফল হইতে নির্গত হইরা, আপন মৃত্তি ধাঁবণ কবিবা 
গৌবমুখনিবেদিত বিবয বাজাকে শুনাইয়া, হানিবাব সমযেই আপন শবীরদ্বাবা বেগে 
বাজীকে বেষ্টন কবিল ॥৩৫॥ 

* ০-"*চত্বারিংশোহ্ধ্যাঠ « "ভরিচতারিংশোহ্ধ্যায়ত ইতি পাঠবিশেষে। 
৬৬ 



 উন্চতারিৎশোহধ্যায়ঃ। 

তথা মন্ত্রণো দৃক্ট ভোগেন পরিবেস্টিতম. 
'বনাঃ সর্বে রুরুদুহ্ শিহ্খিতাই 1১] 

ঢং ততঃ শ্ুতা ম্িণস্তে প্রহুত্রবুহ 

অপশ্থান্ত তথা যাল্তমাকাশে নাগমভুতম, ম২॥ 
নি এ স্িন্রহারি এটি 

সামন্তমিব কুর্বাণং নভলঃ পঁন্বস্চদম,] 

ক্ষকং পন্গত্রেউং ভূশং শৌকপরারণাই 1৩1 'ফুগ্ঘকম। 
ভাঁরতকৌুঈ 

বেষ্টফ়িহেতি। পন্গেশ্বরুহক্ষেক* বেগেন 2 যহান্ হন শো হন্টিন করছ 
তদ্যথা তথা, বিন গভীনং কৃতা। ৯, পৃথিবী পালং পরী্িতম্। অনদশৎ 1৩ 

ইতি মহাঁমহোপাধ্যায়-ভারতাচাব্য- ইট ঈভ্াসহক্িউতলাং মহভাঁরত- 
টাকায়াং ভাঁরতকৌমুল্দ' যাথ্যাপ্লামািপর্বনি আন্তীকে অউতিংশ্োহ্যায়ঃ 1৭ 

৩ 

তমিতি। সর্কে মন্তিশঃ। তং পরীক্ষিতম্ত ভোগেন তক্ষকশরীরেণ, তথা, পরিতই্িতৎ হা 
বিষমবদূন। ভূশহ্-বিতাশ্চ সন্তঃ, ক্রকছুং ০১ 

তষিতি। ততঃ পরম্ঃ তে মন্িশঃ, তং নাদুং তক্ষকম্। গর্ভনং শ্রহা প্রহত্রবুঃ ইততেঃ 

প্লীষাঁঞ্ক্রিবে। পরুধ্ তথ; ভূ শৌকপরারণাত্ত মহিন পলুষ্থেব বঙ্ছে। বুভকান্টিহ 

তম্চ আকাশে য স্তং বাজান বিদৃহ্ট গ্চ্ছন্থমূঃ অতএব নভসন্তম্ত আকাশ, স্বীমন্ৎ আম 

গতসিন্দুরবেখাম্, বুর্ববাপমিব হিভম্* আকাশত্ত কৃষ্তবর্ণতযা কেশসাম্যা তহ্ছুহহ চ পলুতুল্যত 

রক্তবর্ণতস্কা তংমিন্দুরবেখানাদৃহ্তীদিতি ভাব, অভ্ভুতং পন্নগৃতেষ্টই  তক্ষকং মাঃ )ুং 

অপশ্যন্ত [২৩ 

নাগরাজ তক্ষক বেগে বেষ্টনপূর্বক ভয়ম্কুর গর্জন করিকা পরীন্িংকে দংশন 

কৰি ল” ॥২৬] 

গে 76 

বিষ টব নু 

গে টি 

ত্র 5 

2 

। ৫ 

4 

দৌতি বলিলেন_ বীন্ত। পরীক্ষিৎ তক্ষকের শরীরদারা দেইবপ পরিবেষ্টিত 
হইয়াছেন, ইহা তেখিয়ী। মন্ত্রীরা সকলেই বি্ষিপ্ন বনে এবং অত্তান্ত ছুর্নখিত চিত্তে 
রৌদন করিয়া উঠিলেন 1১1 
তাহাব পর. দেই মন্ীরা তক্ষকের দেই গজ্জন শুনিয়া চারিদিকে পলায়ন 

করিলেন ; পৰে রি 
»* সৃতউবাচ। (২) তং তু নাগং ততে। ছুই” 1 



উনচত্বারিংশোহ্ধ্যবিঃ | ৫২৩ 

ততস্ত তে তদ্গৃহমগ্রিনা রূতং প্রদীপ্যমানং বিষজেন ভোগিনঃ । 
ভয়া পবিত্যজ্য দিশঃ প্রপেদিবে পপাত বাজাঁশনিতাড়িতে৷ বথা ॥8॥ 

ততো! নৃপে তক্ষকতেজসা হতে প্রযুজ্য সর্ববাঃ পবলোকসৎক্তরিয়াঃ | 

শুচিদ্বিজো বাঁজপুরোহিতস্তদা তখৈব তে তম্ত নৃপস্ মন্ত্রিণঃ ॥৫॥ 
নৃপং শিশুং তম্ত স্থুতং প্রচক্রিবে সমেত্য সর্বেব পুববাসিনো জনাঃ | 

নৃপং যমাহুস্তমমিত্রঘাঁতিনং কুরুপ্রবীবং জনমেজয়ং জনাঃ ॥৬| (ধুগ্মকম.) 
স বাল এবা্ধ্যমতি্্পোত্মঃ সহৈব তৈরমন্ত্িপুবোহিতৈত্তদা। 
শশাঁস রাজ্যং কুরুপু্গবাগ্রজে। বথাস্ত বীঝঃ প্রপিতামহস্তথা ॥৭॥ 

ভাবতকৌমুদী 
তত ইতি। ততঃ পব্স্ত তে মন্ত্রিণঃ, ভোগিনস্তক্ষকনাগস্ত,। বিষজেন অগ্নিনা বৃতং 

সম্দ্ধম, অতএব প্রদীপ্যমানম্, উদ্ভাসমাঁনম, তদগৃহম্, পবিত্যজ্য, ভাঁৎ দরিশঃ প্রপেদিরে 
গতাঃ। রাজা পবীন্ষিচ্চ, যথা অশনিনা বস্রেণ তাডিতঃ, তথা ভূতলে পপাত ॥81 

তত ইতি। ততঃ পরম্ বৃপে পরীক্ষিতি তক্ষকম্য তেজসা! বিষপ্রভাবেণ, হতে সতি, 
তদা শুচিঃ পবিভ্রঃ, দ্বিজো ক্রাক্ষণঃ বাজপুরোহিতঃ, তখৈব ভম্তু হৃপ্ত তে মন্ত্িণঃ, সর্বে 
পুরবাসিনো জনাশ্চ, সমেত্য মিলিত্বা, সর্ববাঃ পরলোকসৎক্রিযা গুর্দ'দেহিককার্ধ্যাণি, প্রযুজ্য 
বিধাষ, তম্ত পবীক্ষিত এব, শিশুং স্থৃতম্, নৃপং বাজানম্, প্রচক্রিবে। জনাঃ অমিত্রঘাতিনং 
শক্রহস্তারম্, কুকপ্রবীবং ততদানীন্তনকুকবংশমধ্যে প্রধানবীবং যং বৃপম্, জনযেজযম্, 
আছ সম |৫-_৬| 

ভীবতভাবদীপঃ 
তে তথেতি ॥১--২| সীমন্তঃ স্বীণাং দ্বিধালবন্ধেষু কেশেধু মধ্যে সিন্দুররেখা, তং কুর্ববাণম্, 

পদ্মব রুক্তবরণত্বাৎ্, আকাশন্ত চ নীলত্বাৎ।৩। অশনিতাঁডিতো বভ্রাহতঃ 1৪-__৬| প্রপিতামহো। 

কবিয়া দেখিলেন-__পদ্মেব স্যা বক্তবর্ণ অদ্ভুতদৃস্ত তক্ষক নাগ আঁপন শবীর- 
দাবা আকাশে সীমন্তসিন্দুবের বেখা করিতে কবিতেই যেন গমন 
কবিতেছে ॥২_-হ॥ 

তাহাব পৰ তক্ষকেব বিষবহিৰ আলোকে সেই ঘবখানা আলোকিত হইয়াছে 
ইহা দেখিয়া মন্ত্রীরা ভয়ে সে ঘব পরিত্যাগ কবিযা চাবিদিকে পলায়ন কবিলেন ; 
আব, বাঁজা বজ্রাহতেব স্যাষ পড়িয়া গেলেন 1৪1 

তদনন্তব বাতা পরীদ্দিৎ তক্ষকের বিবে প্রভাবে সৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তখন 
পবিত্র ব্রান্মণগণ বাঁজপুবোহিত, পরীক্ষিতেব সেই মন্তরিগণ এবং সমস্ত পুববাসিগণ 
ইহাবা সম্মিলিত হইয়া, পবীদ্দিতেব সমস্ত পাঁবলৌকিক কার্য কবিযা, পবীঙ্গিতেবই 
শিশুপুত্রকে রাজা কবিলেন; শত্রহস্তা ও কুকবংশপ্রধান ঘে বাজাকে সকলে 
'জনমেজয়” বলিবা থাকে ॥৫-_৬| 



৫২৪ মহাভাবতৈ আদি- 

ততস্ত রাজানমমিত্রতাঁপনং সমীক্ষ্য তে তত্ত নৃপন্ত মন্ত্রিণঃ । 
স্থবর্ণবন্মীণমুপেত্য কাশিপং বপু্টমার্থং বরয়াং প্রচক্রমুঠ ॥৮॥ 
ততঃ স বাঁজা গরদদৌ বপুষ্টমাং কুরুপ্রবীবায় পবীন্ষ্য ধর্ম্তঃ | 
স চাপি তাং প্রাপ্য মুদাযুতোহভবন চান্যনারীধু মনো দধে ক্ষচিও, ॥৯1 

চ্থ ফুল্লেষু বনেষু চৈব প্রসন্নচেতা বিজহার বীর্ধ্যবান্। 
তথা স বাজন্যববে! বিজহ্িবান্ যথোর্বশং প্রাপ্য পুবা পুরূববাঃ ॥১০॥ 

সইতি। বাঁল এব আধ্যমতিঃ সদ্দ্ধি: স বৃপৌত্তমো জনমেজয়ঃ, তদা তৈরি 
পুরোহিতৈঃ সহৈব, কুকপুক্্বানাং ভীমাদীনাম্, অগ্রজো জোট্টো৷ বীরঃ, অন্ত জনমেজযস্যৈব, 
প্রপিতামহো যুবিটিরো যথা, তথা বাজ্যং শশান ॥৭ . 

তত ইতি। ততঃ পরন্ত, তন্ত নৃপন্ত পরীক্ষিতঃ, তে প্রাচীনা মন্তিণং, বাজানং জনমে- 
জয়ম্, অমিত্রতীপনং যৌবনে শক্রবিজধিনম্, সমীক্ষ্য দৃষ্টা, কাশিপং কাশীবাজম্, হুম্বান্তোহপি 
কাঁশিশব্দঃ “কিমর্থং কাঁশিরিস্ততে” ইখমন্তত্রাপি দর্শনাৎ, হ্বর্ণবন্ধাণম্, উপেত্য গন্বা, বপুষ্টম| 

তদাখ্য কাঁশীরাজ্তৈৰ কন্যা তপর্থমূ। ববণং ববযা প্রার্থনা তাম,, চৌবাদিকবৃধীতৌবঙি 
বপম,, প্রচত্রমুং কৃতবন্তঃ ৮ 

ততঃ ইতি। ততশ্চন বাজা স্থবর্ণবন্মা, পরীক্ষ্য চাঁবিজ্রে শৌধ্যাদৌ চ জনমেজযং 
পর্যযালোচ্য, ধন্মতো৷ ধর্শীন্থাবেণ, কুকপ্রবীবাধ জনমেজযায়, নিজকন্তাং বপুষ্টমাং প্রদদৌ। স 
জনমেজয়োহপি চ, তাং বপুষটমাং প্রাপ্য, মুদ্রা আনন্দেন যুতঃ অভবৎ» অতএবাসৌ কচিদপি 
অন্যনাবীযু মনো ন দধে অর্পযামাস 1ন| 

সবঃ্ষিতি। বীব্যবান্, প্রসন্নচেত৷ নির্মলমনাশ্চ জনমেজযঃ, সবঃস্থ দীধিকান্থ, ফুলেষু 
প্ন্ফুটিতপু্পেযু, বনেষু উদ্ভাঁনেষু চ, পত্যা! বপুষ্টমষা সহ বিভ্রহাব। পুরা পুবরবাঃ, উর্ববশীং 
গ্রীপ্য যথা, তখৈব স বাঁজন্তবরো! জনমেজষঃ, বিজহ্রিবাঁন্ বিহীবং কৃতবাঁন্ 1১০1 

বাল্যকীলেই জনমেজয়েব বুদ্ধি সংপথে চলিয়াছিল, তাই তিনি তৎকালেই 
বাজগণেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া! গণ্য হইয়াছিলেন ; এই অবস্থায় তিনি আপন 
প্রপিতামহ ভীমপ্রভৃতির অগ্রজ মহাবীব যুধিষ্টিবেব ন্যায় পুবোহিত ও মন্ত্রিগণেব 
সহিত পরামর্শ করিয়া বাজ্য শীসন করিতে লাগিলেন ॥৭॥ 

তাহার পব, সেই প্রাচীন মন্ত্রিগণ জনমেজয়কে শক্রবিজয়ী দেখিয়া, কাশীবাজ 
স্ুবর্ণবন্মীব নিকট যাইয়া, তীহার বন্যা বপুষ্টমীকে জনমেজয়েব জন্য প্রীর্থনা 
কবেন ॥৮1 

তৎপবে বাশীবাঁজ জনমেজযকে পবীক্ষা করিয়া, তাহাব হস্তে আপন কন্তা 
বপুষ্টমাকে ধন্মানুসাবে দান কবেন। জনমেজয়ও পত্বীৰকপে সেই বপুষ্টমাকে লাভ 
কবিয়া আনন্দিত হন। তাঁই তিনি অন্ত বমণীর প্রীতি কোন সমষেই মন দেন 
নাই 7৯1 
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বপু্টমা চাপি ববং পতিব্রতা গ্রতীতরূপা৷ সমবাপ্য ভূপতিম্। 

ভাবেন বামা বময়ান্বভূব তং বিহাবকালেম্বববোধস্থন্দবী ॥১১। 

ইতি স্ত্রীয়হাভাবতে শতসাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈাসিক্যামাদ্রিপর্ব্ণি আন্তীকে 

জনমেজযবাঁজ্যাভিষেকো নামোনচত্বারিংশোহ্ধ্যাঘঃ ॥০] ক 
পপ 22 
স্প025 0 

চত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ। 
তি 

সৌতিরুবাঁচ ৷ 
এতস্মিন্নেব কাঁলে তু জবশ্কারুর্মহাতপা। 
চচাব পৃথিবীং কৃৎলনাং বন্র সাবংগৃহো মুনি ॥১| 

ভাঁবতকৌমুদী 
বপুষ্টমৈতি। বামা সর্বা্গনন্দবী, অতএব প্রতীতং বিখ্যাতং বপং সৌন্দর্্যং যন্তাঃ সা, 

কিঞ্চ অবরোধেধু সমন্তবাজান্তঃপুরেষু সুন্দরী, পতিব্রতা, বপুষ্টমাপি চ, ভূপতিং জনমেজযম্, 
বরং পতিম্, সমবাপ্য প্রাপ্য, তেন সহ বিহাঁরকালেবুং ভাবেন ধৃষ্টতযা, তং ববম্, বমবাগভূব 
'নিতরাং সম্ভোঁধযামান। অতএবোক্তং মাঘেন-_“পবাক্রমঃ পরৰ্বিভবে বৈষাত্যং স্থবতেধিব |” 1১১॥ 

ইতি মহাঁমহৌপাধ্যাফ-ভারতাচা্্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্থবাগীশভট্রাচার্ধ্যবিরচিতাষাং মহাভারত- 
টাকাষাং ভারতকৌ মুরীসমা খ্যায়ামাদিপর্ববণি আন্তীকে উনচতারিংশোহধ্যাবঃ ॥ 1 

ক 

ভাবতভাবদীপঃ 
যুধিষ্িরঃ 0৭] বপুষ্টমা কাশীরাভকন্যা! /৮--১০ বরং বরণীয়ন্। প্রতীতক্প| হ্ইপা । 
প্রতীতং প্রখ্যাতং বপং সৌন্দর্ধ্যং যন্তা ইতি বা। ভাবেনান্থরাগাতিশয়েন। দ্অশ্কভৃত- 
মিহাকৃতং মৃগয| পদমপদাম্। বিকুরাতোহপি যদ্রাগাঁদগান্তক্ষকভক্ষ্যতাম্ ৮” ইতি বত্বগর্ভ; ॥ ১] 

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্ববণি নৈলকণ্ীনে ভারতভাবদীপে উনচভাবিংশোহধ্যাঘহ [৩৯ 
২১ 

ও নির্্মলহৃদঘ জননেজর় বপুষ্টমাব সহিত কখনও দবৌবদে, কখনও ক 

বি উদ্যানে বিহাঁৰ কবিতেন। পুর্ববকাঁলে পুকববা বেদন উব্র্দশীকে 

পাইঘা বিহাব কবিবাছিলেন, তেমন ক্ষত্রিবপ্রধান ভরননেজবগ বপুষ্টনীকে পাইবা 
বিহাৰ কনিবাছিলেন ॥১০॥ 

সব্বান্গনুন্লবী, বিষ্যাতবপা। এবং সকল বাজান্রঃগুলেন সধ্যে গুলোহিল 
বপুষ্টনাও পতিবপে বাঁডী করনমেক্তঘকে লাভ কনিযা, বিহীলেন সহায় কু 
পঁতিকে পবন জানন্িত কবিতেনা 1১১৫ 

রঙ ***একচতারিংশোইধায়হ ০ চতুষ্ডকারিং হট ইত তা 12৯৬ 

৫4225 55 
তল 



৫২৬ মহাভাবতৈ আদি- 

চবন্ দীক্ষা মহাতেজা ছুশ্চরামকৃতাত্বভিঃ | 
তীর্থেম্বাপ্নবনং কৃত্বা পুণ্যেষু বিচচাব হ ॥২॥ 
বাষুভক্ষো নিবাহারঃ শুষ্যন্নহবহমুর্নিঃ | 
স দদর্শ পিতুন্ গর্তে লন্বমানানধোমুখান্ ॥৩॥ 
একতত্তববশিষ্টং বৈ বীরণস্তত্বমাশ্রিতান্। 
তং তন্ত্চ শনৈবাখুমাদদাঁনং বিলেশয়ম. ॥৪॥ (ঘুগ্ধকম) 
নিবাহীবান্ কৃশান্ দীনান, গর্তে স্বত্রাণমিচ্ছতঃ | 

৩ ক জপ জপ | 

ভাঁবতকৌমুদী 
এতম্মিন্নিতি। এতশম্মিননেব কালে জনমেজযবরাজত্বসময এব, যত্র স্থানে সাঘং সন্ধ্াকাল 

উপস্থিতঃ তদেব গৃহম্ অবস্থিতিস্থানং যস্ত স যত্র সায়ংগৃহঃ মহাতপা জরৎকাঁকঘুনি 

পরিব্রাজকভাবেন রুংন্সাং সর্ববাং পৃথিবীং চচার ॥১1 

চবন্নিতি। মহাতেজা জরংকাঁক১ অক্ৃতাত্মভিঃ তপঃক্রেশে অশিক্ষিতশরী রৈর্জনৈন 
ছুশ্চবাঁং দীক্ষা তপস্তাম্ চরন্ সন্, পুণ্যেযু তীর্থেযুঃ আপ্নবনং মানং কৃত্বা বিচচার ২1 

বাধিতি। নিরাহাঁবঃ অন্নাদ্দিভোজনরহিতঃ কেব্লবাধুভক্ষ£ অতএব অহ্রহঃ শুল্তান্ 

স জরংকাকর্মুনিঃ, কম্সিংশ্চিদ্ গর্তে, একন্তন্বঃ শিখবমেব অবশিষ্টো যহ্য তত তাদৃশম্, বীরণ- 
স্শ্বম, আশ্রিতান্ চবণৈবরলঘ্থিতবতঃ অতএব অধোমুখান্ লম্বমানান্ পিতুন্, তম্ অবশিষ্ট 

তন্তঞ্চ, শটৈর্শন্দং মন্দমঠ আদদানং মুখেন গৃতহুন্তং ছিন্দন্তমিত্যর্থ, তন্মিন্নেৰ বিলে গর্ডে 

শেতে তিষ্ঠতীতি তং তাদৃশম্, আখুং কঞ্চিন্..ধিকঞ্চ দর্দর্শ 1৩-_৪| 

ভাঁবতভাবদীপঃ 

এতম্মিন্নিতি ॥১--৭| স্বত্রাণং স্বরক্ষামূ। দীনবপঃ করুণ[পীভিতত্বাৎ ॥৫ ---॥ পতিতার: 

সৌতি বলিলেন_-এই সমযেই মহাতিপন্থী জরৎকাকমুনি পরিব্ীজকভাবে 
পৃথিবীব সর্বত্র পর্যটন কবিতেছিলেন * যেখানে সন্ধ্যা হইত, তিনি সেইখানেই 

বাত্রি যাপন কবিতেন ॥১॥ 

মৃহাঁতেজন্বী জবৎকাঁক অন্তেব হুফব তপস্তা কবিতে থাকিয়া এবং পবিত্র তীর্থে 

স্নান কবিয়া বিচবণ করিতেন ॥২॥ 

তিনি অন্ত কিছু আহাঁব কবিতেন না, কেবল বাধুমাত্র আহাব কবিতেন, 

তাহাতে দিন দিন তাহাব শবীব শুকাইয়া যাইতেছিল + এই অবন্থায় একদা তিনি 

দ্বেখিলেন--একটা গর্তেব ভিতবে একটা বিপ্লাব গোছা! ঝুলিতেছে, তাহার একটা 

মাত্র শিকড় আছে, তাহাও সেই গর্তবাঁসী একটা ইছুব আস্তে আস্তে কাঁটিতেছে ঃ 
আব কতকগুলি লোক সেই বিপ্নীব গোছাঁটাকেই ধবিয়া অধোমুখ হইয়া 
ঝুলিতেছে ॥৩-_৪॥ 
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কে ভবন্তোহবলন্বন্তে বীব্ণভ্তন্বমাঞজ্িতাঁঃ । 

দুর্বলং খাদিতৈর্ু লৈবাখুনা বিলবাসিনা ॥৬| 

বীবণন্তন্বকে মূলং যদপ্যেকমিহ স্থিতম.। 
তদপ্যয়ং শনৈবাখুবাদতে দশনৈঃ সিতৈঃ ॥৭1 

ছেওস্ততেহল্লাবশিষ্টত্বাদেতদপ্যচিরাদিব | 
ততন্ত পতিতাবোহত্র গর্তে ব্যক্তমধোমুখাঃ ॥৮॥ 

তম্তয মে ছুঃখমুৎ্পনং দৃষ্ট? যুগ্মানধোষুখান্। 
কুচ্ছ মাঁপদমাপনান্ প্রিয়ং কিং কববাণি বঃ ॥৯॥ 

ভাঁবতকৌসুদী 
নিরাহাবানিতি। স জবৎকাকঃ, উপন্ত্য গর্ভসমীপং গত্বা, দীনবপঃ সন্, নিরাহারান্ 

অতএব কৃশান্ দীনাংশ্চ, গর্তে, স্বতীণম্ আত্মবক্ষীমূ, ইচ্ছতঃ, দীনান্ ছুঃখেন কাতবান্, তান্ 
পিতৃন্ অভ্যভাষত ॥৫। 

কইতি। কে ভবন্কঃ, বিল্বািনা আধথুন| মৃষিকেণ, খাঁদিতৈর্লৈবিশিষ্টমঃ অতএব 
ছুর্বলং বীরণস্ততঘম্, আশ্রিতাঃ সন্তঃ, অবলমবন্তে? 1৬] 

বীবণেতি। ইহ অশ্মিন্ বীরণস্তপ্ধকে, ঘদপি একং মূলং শিখরং স্থিতম্? তদপি, অয়ম্ 

আধুর্মষিকঃ, সিভৈঃ শুভ্ৈ , দশনৈর্দন্তেঃ, শনৈর্মন্দং মন্দম্ত আদন্তে ছি গৃহাতি 1৭ 
ছেতস্তত ইতি । অল্গাবশিষ্টত্বাৎ এতদপি মৃলম্, অচিরাদ্দিব শীঘ্রমেব, ছেতস্ততে। ততঃ 

পর্ন্থ ভবস্তঃ অধোমুখী: সন্তঃ অত্র গর্তে, ব্যক্ত ঞ্রবম পতিতাবঃ পতিয্ন্তি 1৮॥ 

তশ্তেতি। যুগ্মান্, অধোমুখান্, অতএব কৃচ্ছুৎ কষ্টম, আপদং ভাবিনীং মৃত্যুবিপদর্চ, 

আপন্নান্ প্রাপ্তান্ দৃষ্বী৷ স্থিতস্ত তন্ত মে ছুঃখম, উৎপন্নম। অতএবাহং বৌ যুক্সীকম,, কিং 
প্রিষং করবাণি ? ॥৯1 

সেই লোকগুলি কিছু আহাঁব পাইত না বলিয। কুশ ও কাতৰ হইয়া গিয়াছিল 
এবং গর্তেব ভিতবে পড়িয়া যাইবাঁৰ ভয়ে আত্মবঙ্গাৰ কামনা কবিতেছিল ; এই 
অবস্থায় জবতকাঁক সেই গর্তেব নিকটে যাইযা কাঁতব হইবা, সেই লোঁকগুলিকে 
ব্লিলেন-॥৫॥ 

“আঁপনাঁবা কে এই বিশ্নীব গোছাটা ধবিয়া ঝুলিতেছেন ? এই গর্তবাসী ইছুব 
ইহাব মূল খাঁইযা দেওযাঁষ ইহাও যে দুর্বল হইযা৷ গিষাছে! ॥৬ 

এই বিপ্লীব গৌঁছাটাষ একটামাত্রও যে শিকভ আছে, তাহাও এই ইছ্বটা সাদা 
দাত দিয়া আস্তে আস্তে কাঁটিয়া৷ নিতেছে ॥৭॥ 

অল্পমাত্র অবশিষ্ট বহিষাছে বলিযা এই শিকড়টাকেও অচিবকাঁলমধ্যেই এই 
ইছ্ব কাটিয়া ফেলিবে + তাঁহাব পৰে নিশ্চযই আঁপনাবা অধোমুখ হইয়া এই গর্তের 
ভিতবে পড়িয়া বাইবেন |৮॥ 



৫২৮ মহাভাঁবতে আদি- 

তপসোহস্য চতুর্ধেন তৃতীয়েনাথবা পুনঃ । 
অর্ধেন বাপি নিন্তর্ত,মাপদং ভূত ম! চিবম.॥১০॥ 

অথবাঁপি সমশ্রেণ তরন্ত তপসা মম । 

ভবন্তঃ সর্বৰ এবেহ কামমেবং বিধীয়তাম্ ॥১১। 

পিতব উচুঃ। 
বৃদ্ধ ভবান, ব্রহ্ষচাঁবী যে! নন্ত্রাতুমিহেচ্ছসি | 

নতৃবিপ্রীগ্র্য। তপসা শক্যতে তদ্যপোহিতুম, ॥১২॥ 

অস্তি নস্তাত! তপসঃ ফলং প্রবদতাং বব।। 

সম্ভানপ্রক্ষযাদ্ত্রক্ষন.! পতাষে নিবয়েহশুচৌ ॥১৩॥ 

ভাঁরতবৌমুদী ী 
তপম ইতি। অন্ত মম তপসঃ অন্যখনাভাবাত্তপস্তায়াঃ চতুর্থেন ভাগেন, অথব| তৃতীয়েন 

ভাগেন, পুনর্বাপি অর্ধেন ভাঁগেন তত্তদ্গ্রহণেনেত্যর্থ, ইমামাপদমত নিম্তর্ভুম উত্ত্রীতুম্ 

ব্রত, চিবং বিলম্বং মা কুরুত ॥১০| 

অথবেতি। অথবা, মম সমগ্রেণীপি তপসা সর্র্ব এব ভবন্তঃ, ইহ ইদাঁনীমেব, ইমামাপদং 
তরন্ত। কাঁমং যথেষ্টমেব, ভবস্ভিরেব্ং বিধীঘতাম্ ॥১১1 

বৃদ্ধইতি। হে বিপ্রাগ্রয। ব্রাহ্ণপ্রধান। যন্তম্ ইহ ইদানীম, নঃ অন্মান্ ত্রাতুমিচ্ছসি , 
স ভবান্ বৃদ্ধো ব্রদ্ষচারী চ, অতএবাম্মাকমেতংকষ্টনিবাবণে অল্লৈব সম্ভাবনেতি ভাবঃ 

বিশেষতত্ব তপসা তৎ কষ্টম্, ব্যপোহিতুৎ নিবাবধিতুম্, ভবতা! ন শক্যতে ॥১২। রঃ 

ভারতভাবদীপঃ ট 

পতিস্যথ ॥৮1 কৃচ্ছং ছুস্তবং যথা স্তাত্থা আপদম!পন্নান্ গ্রাপ্তান্ 1৯--১১ তৎ ব্যপোহিতুম্ 

আঁপনাঁবা অধোমুখে থাকায় এই কষ্ট পাইতেছেন, পৰে ইহা অপেক্ষাও গুকতর 
বিপদে পড়িবেন ইহা! দেখিয়া আমাঁব বড়ই ছুঃখ উপস্থিত হইয়াছে $ অতএব বলুন_ 
আমি আপনাঁদেব কি শ্ীতিকব কার্য করিব ॥৯1 

আমাব এই তপস্তাব চতুর্থভাগ, কিংবা তৃতীয়ভাগ অথবা অদ্ধভাগ গ্রহণ কবিয়া 
আপনাবা এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পাবেন; কি কবিবেন বলুন, বিলম্ব 
কবিবেন না ॥১০। 

অথবা আমাৰ সমগ্র তপস্তাই গ্রহণ কবিষা আপনাবা সকলেই বিপদ হইতে 
উদ্ধার লাভ ককন ; ইচ্ছানুসাবে ইহাই ককন” ॥১১॥ 

পিভৃলোকেবা! বলিলেন__“হে ত্রান্গণশ্রেষ্ঠ! যে আপনি আমাদিগকে বক্ষা 
কবিবাব ইচ্ছা কবিতেছেন, সে আপনি ত বৃদ্ধ হইযাছেন, বিশেষত; আঁপনি 
্রহ্মচাবী £ আব তপস্তা৷ দ্বাবা আপনি আমাদেব এ কষ্ট দূব করিতে পারিবেন 
না॥১২॥ 



পর্ববণি চত্বাবিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ৫২৯ 

সন্তানং হি পৰে ধর্ম এবমাহ পিতামহঃ। 

লম্বতামিহ নস্তাত ! ন জ্ঞানং প্রতিভাতি বৈ ॥১৪॥ 

যেন ত্বাং নাভিজানীমো৷ লোকে বিখ্যাতপৌরুষম্। 
বৃদ্ধো ভবান্ যহাভাগো যে! নঃ শোচ্যান্ হ্ুহ্ঃখিতান্ ॥১৫।॥ 

শোঁচতে চৈব কারুণ্যাচ্ছ্ ণু যে বৈ বয়ং দ্বিজ। | 
যাযাববা.নাম বয়মুষয়ঃ সংশিতত্রতাঃ ॥১৬॥ ( যুগ্ধকম্ ) 

ভাবতকৌমুদী 
নন্ু “তপোঁভিঃ প্রাপ্যতেহভীষ্টং নাসাধ্যং হি তপন্ততঃ” ইতি স্বতেঃ তপসা সর্ধমেব 

কর্তং শক্যত ইত্যাহ_অন্তীতি। হে তাত! বৎস! হে প্রবদতাংবব | বক্ৃত্রেষ্ঠ! 

নঃ অস্মীকমপি, তপসঃ ফলম্ অস্তি। কিন্ত তথাপি হেব্রদ্ষন্! সম্তীনপ্রক্ষযা বংশলোপ- 
সম্ভবাৎ, বয়ম্ অশ্ডচৌ অপ্রবিত্রে নিরষে নরকে পতামঃ। হহুদ্বেশ্তকং যন্তপঃ, তদেব তৎ 
সাধষতি। তেন অন্মাকমিব তবাপি তপসো মুক্তয,দ্দেশ্তকত্বান্ন তেনাম্মীকং পতননিবাঁবণ- 
মিতি ভাব 1১৩ 

সন্ভানমিতি। সম্ভানং হি পুক্োৎপাদনেন বংশরক্ষণমেব, পব উৎকুষ্টো ধর্ম:, এবং পিতা- 

মহো ব্রদ্ধা, আহ ত্রবীতি। তদভাবসম্ভবাচ্চান্মাকং পতনসন্তাবনেত্যাশয়ঃ। হে তাত] 
ইহ বীরণন্তম্বে, লম্বতাং লহ্বমানানাম্, নঃ অস্মাকম্, জ্ঞানং প্রতিভাতি ন ক্ফুরতি, লম্বনেন 
মৃচ্ছিতপ্রায়ত্বাদিতি ভাব: 1১৪ 

যেনেতি। যেন জ্ঞানাস্ফুরণেন হেতুনা, লোকে বিখ্যাতপৌকুষং ত্বাঁঠ ন অভিজানীমঃ 
ন পবিচি্মঃ। যো বৃদ্ধো ভবান্, স্ুছঃখিতাঁন, অতএব শোচ্যান্, নঃ অন্মান্, কাঁরুণ্যাৎ 
দযাতঃ শৌচতে ১ স ভবান্ মহাভাগ এব। হেদ্িজ! ব্যংষে, তৎ শৃণু। ব্যং সংশিত- 

ব্রতা যথাবদগপ্রিততপোনিষমাঃ, যাঁঘাবরা নাম খধয়ঃ। পুনঃ পুবর্ধান্তীতি যাষাবরাঃ 
পরিব্রাজকাঃ ॥১৫-_-১৬] 

ভাবতভাবদীপঃ 
অন্মদীয়ং কষ্টুমপনেতুম্ 4১২| প্রবদতাং প্রবক্তণামধ্যাপকানাম্ 1১৩ জ্ঞান, সংজ্ঞা, যষা 

বক্ৃশ্রেষ্ঠ! বংস! আমাদেবও তপস্তাব ফল আছে; কিন্তু ত্রান্গণ! 
আমাদের বংশলোপ হওয়ার সম্ভব হওয়ায় আমবা অপবিত্র নরকে পড়িযা 

যাইতেছি ॥১৩| 
কাঁবণ, 'বংশবক্ষা করাই উৎকৃষ্ট ধর্ম ইহা স্বয়ং ব্রন্ধা বলিয়াছেন। বল! 

আমবা এইভাবে ঝুলিতেছি বলিয়া আমাদেব সম্যক জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছে 
মা ॥১৪। 

হেতু, তোমাৰ পুকষকাঁৰ জগতে বিখ্যাত হইলেও তোমাকে আঁমরা 
চিনিঙে পাঁবিতেছি না। আমবা বড়ই ছুঃখ ভোগ কবিতেছি ; তাই 
শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছি ; এই অবস্থায় যে তুষি বৃদ্ধ হইযাঁও দ্য়াবশতং 

ঙ৭ 



৫৩০ মহাভাবতে আদি- 

লোকাহ, পুণ্যাদিহ ভ্র্টাঃ সন্তীনপ্রক্ষয়ান্মুনে !। 
প্রন্ং নম্তপশ্তীত্রং ন হি নস্তস্তবন্তি বৈ 1১৭ 
অস্তি ত্বেকোহগ্য নস্তস্তঃ সোহপি নাস্তি যথা তথা । 

মন্দভাগ্যোহল্পভাগ্যানাং তপ একং সমাস্থিতঃ ॥৯৮॥ 

জবৎকারুবিতি খ্যাতো বেদবেদাঙ্গপাবগঃ | 

নিয়তাত্বা মহাত্মা চ সুত্রতঃ স্থযহাতপাঃ ॥১৯॥ 

তেন স্ম তপসো লোভাৎ কৃচ্ছ মাপাদ্িতা বয়মূ। 

ন তন্ত ভার্য্যা পুত্রো বা বান্ধবো বাস্তি কশ্চন ॥২০॥ 
৯ ৯ ৯৬৩ ৬ তাক আপা জাভা ত টা জউউ উন বি ১ ওক কও কাছ ক জাক ই ক 

ভার্তকৌমুদ্ী 
লোকাদিতি।. হে মুনে। ব্যম্* সম্ভীনপ্রক্ষয়াৎ বংশলোপসম্বাৎ্, পুণ্যাৎ লোকাৎ 

লোকাখ্যন্বর্গীৎ ইহ ভষ্টাঃ3 প্পুত্রেণ লোকান্ জঘতি” ইতি স্বতেরিতি ভাবঃ। নঃ অন্মাকং 

তীব্রমপি তপঃ, প্রনষ্টঃ প্রনষ্টমিব স্থিতম্, পতননিবারণীশক্ততাদিত্যাশয়ঃ । হি যন্াৎ্। নঃ 

অস্মাকম্ঃ তন্তঃ বংশরক্ষকঃ সম্ভীনঃ ন অস্তি 7১৭] 

অস্তীতি। তু কিন্ত অগ্যাপি, নঃ অন্মাকম্, একভ্তত্ত: সন্তানঃ অস্ভি, সোহপি যথা নাস্তি, 
তথা অস্তি। যেন হি, অল্ভাগ্যানামপি মধ্যে মন্দভাগাঃ সঃ, একং তপ এব, সমাস্থিত 

আঁশ্রিতঃ$ ন পুনঃ পুন্রার্থং যততে 17১৮1 
নন কোহসে যুক্মীকং তন্তরিত্যাহ জরদিতি। বেদবেদাক্গপীরগঃ সাঁকল্যেন বেদবেদাঙ্গ- 

বেত্তী, নিযতাত্মা সংযতচিত্তঃ মহাত্মা উদীরহদয়ঃ স্ত্রতো যথাম্টিতনিয়ম: 1১ 
তেনেতি। তেন জরৎকারুণা, তপসো লোভাৎ, বযম্, কৃজুম ঈদশং, কষ্টম্, আপাদিতাঃ 

গ্রীপিতাঃ ৷ ম্মেতি পাদপুরণে। বাদ্ধবো ভ্রাত্রাদিঃ ॥২০। 

ভাঁরতভাঁবদীপঃ 
সংজ্ঞয়া ত্বাং জানীমঃ, মূচ্ছিতকল্পাঃ স্ম ইত্যর্থঃ ॥১৪--১৮] নিরতাত্মা জিতচিত্ত: । মহাত্মা 

আমাদের জন্য শৌক করিতেছ, সে তুমি মহাঁত্বাই বট। ত্রাক্গণ! আমরা যাহারা, 
তাহা তুমি শৌন ; আম্বা ব্থানিযমে ব্রতচারী যাঁধাবর নামক খধি ॥.৫--১৬ 

মুনি! বংশলোপ হওয়ার সম্ভব হওয়ায় আমরা পবিদ্র লোক" নামক ত্বর্গ 

হইতে বিচ্যুত হইতে বসিয়াছি। আমাদেব তীব্র তপস্তাও যেন লুপ্ত হওয়ার মতই 
হইয়াছে। কারণ, আমাদেব সে রকম সন্তান নাই ॥১৭॥ 

কিন্ত অগ্াপি আমাদের একটা সন্তান আছে বটে, সেও না! থাকার মতই 
আছে । কেন না, সে অতিমন্দভাগ্য বলিয়াই একমাত্র তপস্তাই অবলম্বন কবিয়া 
বহিয়াছে ॥১৮॥ 

সে জবৎকারুনামে প্রসিদ্ধ, বেদ ও বেদান্গশীন্ত্রে পাবদর্শী, সংযতচিত্ত, উদ্ারহৃদয়, 
যথানিয়মে ব্রতচাবী এবং মহাতিপন্থী ॥১৯। 



পর্ববণি চত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ৫৩১ 

তস্মাল্লম্বামহে গর্তে নষ্টসংজ্ঞা হনাথবৎ | 
স বক্তব্য্য়া দৃষ্টো হুয্মীকং নাথবত্তযা ॥২১॥ 
পিতবস্তেহবলম্বন্তে গর্তে দীনা অধোমুখাঃ | 
সাধু দাঁবান্ কুরুত্বেতি প্রজামুৎ্পাদয়েতি চ ॥২২॥ 
কুলতন্তহি নঃ শিষ্টঃ স এবৈকম্তপোধন ! | 
যং তু পশ্যসি নো ব্রহ্মন্। বীবণস্তম্বমীশ্রয়ম্ ॥২৩॥ 

এযোহম্মীকং কুলস্তন্ব আস্তে স্বকুলবদ্ধনঃ | 
যানি পশ্যসি বৈ ব্রন্মন্! মূলানীহান্ত বীরুধঃ |২৪॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 
তম্মাদদিতি | তন্মাৎ জরৎকারোঃ পুত্রাদ্যভাঁবাংৎ, অনাথবৎ রক্ষকহীনলোকবৎ্, নষ্টসংজ্ঞ 

অধোমুখতয় প্রায়েণ লুগ্তটৈত্ন্যা বষম্, অস্মিন্ গর্ভে ল্বামহে। অম্মাকং নাথবন্তয়! কালা- 
ধীনতয়! হেতুনা, ত্বযা দৃষ্ঃ স জর্ৎকারুবক্তব্যঃ ॥২১1 

কিং বক্তব্য ইত্যাহ-_পিতর ইতি । হে জরৎকারো' 1 দীনা নিরাহাঁরত্বাৎ কাতরাঃ, তে তব 
পিতর: অধোমুখাঃ সন্তঃ, গর্ভে অবলম্বত্তে। অতএব তং সাধু সম্যগ যথাশাস্ত্রমিত্যর্থ:, দারান্ 
কুরুঘ পরিণয ইতি প্রজাং পুত্রমূঠ উৎপাদয ইতি চ বক্তব্য ইত্যন্থকর্ষঃ ॥২২] 

কুলেতি। হে তপৌঁধন] এক এব স জরৎকারঃ নঃ অম্মাকম্, কুলতন্তর্ংশনুত্রম্, শিষ্টঃ 
অবশিষ্ট কালেনান্তেবাং নাশাদিতি ভাবঃ। হেব্রদ্বন্! নঃ অস্মাকম্ আশ্রয়ং যমিমং বীরণন্তব্বং 
পশ্সি, স্বকুলবর্ধনঃ পরজ্রাপি কুলবৃদ্ধিযোগ্যঃ, এষঃ অন্মাকং কুল্তম্বঃ ৷ হেত্রহ্ধনা ইহ অস্মিন্ 

স্থানে, অস্ত অশ্যাঃ পুংস্তমার্ম্, বীরুধে! লতায়াঃ, যানি মূলানি পশ্তসি, হে তাত! বত্স! নঃ 

সেই জরৎকাকই তপস্তার লোভে আমাদিগকে এই কষ্ট ভোগ করাইতেছে। 
কেন না, তাহার স্ত্রী, পুত্র বা কোন বন্ধু (ভ্রাতৃপ্রভৃতি ) নাই ॥২০॥ 

সেই জন্যই আমব! অনাথেব স্তা প্রা সংজ্ঞাশৃন্ অবস্থা এই গর্তেব ভিতবে 
ঝুলিতেছি। আমরা পবাধীন হইয়া বহিয়াছি বলিয়া, আপনার সঙ্গে জবৎকাঁকর 
দেখা হইলে, আপনি তাহাঁকে বলিবেন_17২১॥ 

জবংকাক! তোমাৰ পিতৃগণ কাতিব অবস্থায় অধোমুখ হইয়া গর্তের 
ভিতরে ঝুলিতেছেন ; অতএব তুমি যথাঁনিযমে বিবাহ কর এবং পুত্র উৎপাদন 
কব ॥২২॥ 

হে তপোঁধন! একমাত্র সেই জবকাকই আমাদেব বংশীষ্কুব অবশিষ্ট 
আছে। ত্রাহ্ষণ! আমাঁদেব আশ্রয় যে বীবণস্তম্থ (বিপ্লীর গোছা) দ্রেখিতেছেন, 

ইহাই আমাদেব কুলস্তম্ব ইহা! হইতেই বংশ বৃদ্ধি হইবাব সম্ভব আছে। আর, 
এই লতাব ষে সকল মূল এখাঁনে দেখিতেছেন, এইগুলিই আমাদেব বংশের 

(২৩)--"ত্বমেবৈকম্তপৌধন [7 



€৩ই 'মহাভাবতে আদি- 

এতে নত্তন্তবস্তীত ! কাঁলেন পরিভক্ষিতাঁঃ। 
যন্তেতৎ পশ্ঠাসি ব্রহ্মন্! মূলমস্থার্ধভক্ষিতম্ ॥২৫)॥ 

যত্র লম্বামহে গর্তে সোহপ্যেকস্তপ আস্থিতঃ | 
যমাখুং পশ্যসি ব্রহ্মন! কাল এষ মহাবলঃ ॥২৬॥ (কলাপকম্) 
স তং তপোবতং মন্দং শনৈঃ ক্ষপয়তে তুদন্। 
অব্তকারুং তপোলুদ্ধং মন্দাত্ানমচেতসম্ ॥২৭॥ 

নহি নম্তততপন্তস্ত তারয়িষ্যতি সত ! | 

ছিননযুূলান্ পৰিভ্রষ্টান্ কালোপহৃতচেতসঃ ॥২৮। 

ভাঁবতকৌমুদী 
অন্মাকম্ং এতে তত্তবো৷ বংশন্ত্রীণি বংশরক্ষকাঃ পুরুষা! আসনিত্যর্থ কিস্বিদানীং কালেন 
পরিতক্ষিতাঃ। হেত্রদ্দন! কালেন অর্ধভক্ষিতং যদেতৎ অহ বীর্ণন্শবহ্য মূলং পশ্ঠসি, যত্র 
চ বয়ং গর্তে লম্বামহে, সোহপ্যন্মাকমেকঃ কুলতত্তঃ কেবলং তপ আশ্কিত আশ্বিতঃ। হে 

রন্ধন! যম্ আথুং মৃষিকং পশ্ঠসিং সোহপ্যেষ মহাবলঃ কালঃ 1২৩--২৬| 

সইতি। সচকালাত্মক আখুঃ, মন্দং শরীরব্যাপারে জডম্* মন্দাত্মানং মানসব্যাঁপাঁরে- 
হি জড়ম্চ অতএব অচেতসং চিত্তশূহ্যমিব স্থিতম্ তপোলুবম্ঃ তেনৈব চ তপৌরতম্, তং 
জরৎকারুম্, শনৈত্তদন্ সন্তক্ষন্, ক্ষপয়তে 1২৭1 

নহীতি। হেসত্তম! মহাঁসাধো! তন্ত জরৎকারোঃ। তৎ তপঃ কর্তৃ, ছিন্মূলান্ ক্রমেণ 

নির্বংশান্, অতএব পবিত্রষ্টান্ পরিভ্রংশোমুখান্ কালেন উপহতচেতসো! নাঁশিতচৈতন্তান্, নঃ 
অম্মান্, নহি তীরবিস্যতি |২৮1 ূ 

ভারতভাবদীপঃ 
মহাঁমতিঃ ॥১৯॥ কৃচ্ছৎ অন্কটম্ আপাদিতাঃ প্রাপিতাঃ 1২০॥ নাথবত্তয়া দয়য়া পরবশতয়া 

তন্ত (বক্ষকপুকষ্) ছিল; কিন্ত কাল এখন তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে। 

্রাহ্মণ ! এই বীবণস্তম্বের অর্ধভক্ষিত এই যে মূলটী দেখিতেছেন-_যাহা ধবিয়া 
আমর! গর্ভের ভিতবে ঝুলিতেছি, সে একটামাত্রই তত্ত আছে, সেও কেবল তপস্তা 
অবলম্বন করিয়াই বহিয়াছে। ব্রাক্গণ! আপনি যে ইছুবটাকে দেখিতেছেন, এ-ই 
মহাঁবলশালী কাল ॥২৩-_-২৬॥ 

'জবৎকাঁক শীবীবিক কার্যেও কুচ্টিত, মানসিক কার্যেও কুষ্টিত; স্ৃতবাং 
তাহাঁব ভ্ৃদূয নাই; তাই সে তপস্তাতে লুদ্ধ হইয়া তপস্তাই করিতেছে ; এদিকে 
কিন্তু কাল তাহাকে আস্তে আস্তে কাটিয়া ক্জীণ কবিতেছে ॥২৭॥ 

হে সাধুশ্রেন্ঠ! কাল আমাদেব বুদ্ধি নষ্ট করিয়৷ দিয়াছে এবং বংশও প্রীয় 
লুপ্ত করিয়া তুলিয়াছে ; তাই আমব! পতনোন্মুখ হইয়াছি ; এ অবস্থায় জরৎকারুর 

দে তপস্তা! আমাদিগকে বক্ষ কৃবিতে পাবিবে না ॥২৮% 



পর্বনি চত্বাবিংশোহ্ধ্যায়। ৫৩৩ 

অধঃ প্রবিষ্টান্ পশ্ঠান্মান্ যথা ছুক্কতিনস্তথা। 
অস্মাস্থ পতিতেত্বত্র সহ সর্বৈঃ স্বান্ধবৈঃ ॥২৯ 

ছিন্নঃ কাঁলেন সোহপ্যত্র গন্তা বৈ নবকং ততঃ । 

তপো বাপ্যথবা যজ্জো যচ্চান্ৎ পাবনং মহৎ ॥৩০॥ 

তৎ সর্ধবং ন সমং তাত | -সন্তত্যেতি সতাং মতমৃ । 
স তাত! দৃষ্টা ত্রয়ান্তং জরৎকারুং তপৌধনম্ ॥৩১॥ (বিশেষকম্) 
যথা দৃষ্টমিদধ্ধীত্র ত্বযাখ্যেযমশেষতঃ | 
যথ। দাবান্ প্রকুর্য্যাৎ স পুত্রানুৎপাঁদয়েদ্যথা ॥৩২।॥ 

৩ 

অধ ইতি। যথা দুষ্কৃতিনঃ পাপিষ্টান্, তখৈব অসম্মান, অধঃপ্রবিষ্টান্ পতিতান্ প্ত 
বান্ধবৈত্র্ণতারদিভিঃ সহেতি সবাদ্ধবান্তৈঃ, সর্বৈঃ পূর্ববপুরুষৈঃ সহ, অস্মান্থ, অত্র গর্থে 
পৃতিতেষু সত্হ, স জরৎকারুরপি কালেন, চ্ছিন্নো নাশিতঃ সন্, ততো! বংশলোপাঁদেব, অত্র 
গর্তে পতিত্বৈব নরকং গন্তা গমিস্ততি। তপো বা, অথবা যজ্ঞঃ, অন্যদ্যচ্চ মহৎ পাবনং 
তীর্ঘনানাদিকম্, হে তাত। ব্থস! তৎ সর্বমপি, সন্তত্যা সন্তানোৎপাদনেন, স সমম্ 
ইতি সতাঁং মতম্। হে তাত! সত্বম্॥ তপোধনং তং জরৎকাঁকম্ দৃষ্বা অস্মাকমিমাং দশাং 
ব্য়াঃ 1২৪--৩১। 

যথেতি। তয় অত্র স্থানে, ইদমম্মাকং ছুংখম্ যথা দৃষ্টম্, তখৈব অশেষতঃ সাঁকল্যেন, 
আখোয়ং তন্মৈ বক্তব্যম্। স জবৎকাঁরুঃ যথা দীবান্ প্রকুর্যযাৎ পরিণযেৎ, যথা চ পুত্রান্ 

ভারতভাঁবদীপঃ 
[২১--২৬] মন্দীত্মানমদীর্ঘদশিনম। অচেতনং পাধাণতুল্যম্ ॥€৭--৩০ অপরং জ্ানা- 

দর্ববাচীনমূ.। “কিং প্রজয়া করিস্যামো! যেষাং নোহযমাত্বং লৌক£” ইতি শ্রুতেঃ, *কিমর্থা 
ব্যমধ্যেস্তমহে কিমর্থা বন্সং ঘক্ষ্যামহে বাঁচি হি প্রাণৎ জুহুম:” ইত্যাদিশ্রুতেশ্ পিত্রদ্যুণমজ্ঞানা" 

পাঁগী লৌকদেব মতই আমবা নীচে পড়িঘা যাইতেছি-_দেখুন। বন্ধু, বান্ধব 
ও পূর্ববপুকষদিগেব সহিত আমরা এই গর্তে পড়িয়া গেলে, বংশ না থাকায় 
জবকাকও কালের প্রভাবে মৃত্যুব পবে'নবকেই যাইবে । তপস্তাই হউক, কিংবা! 
যজ্ঞই হউক, অথবা তীর্থন্নানপ্রভৃতি অন্ত যে কিছু পবিভ্রতাজনক মহৎ কার্ধ্য হউক, 
নে সমস্তই এক সন্তান উৎপাঁদনেৰ তুল্য নহে : ইহা সাঁধুদিগের মত। অতএব 
ব্খ! আপনি, তপৌঁধন সেই জরৎকারুকে দেখিলে বলিবেন ॥২৯-_৩১॥ 

আপনি এখানে আমাদেব এই ছুঃখ যে ভাবে দেখিলেন, সেই ভাবেই 
সে সমস্ত তাহাব নিকট বলিবেন। মে যাহাতে বিবাহ কবে এবং পুত্র 

(৩১), তত সর্বমপ্রং তাত !-.ন সম্ভত্যা সম মৃতম্*৮ "'"তপৌধন/1-.1-. ৮:72, 



৫৩৪ মহ ভা র্তে এ 

তথা ব্রহ্মংস্তয়া, বাচ্যঃ সোহম্মাকং নাথবতুয়া | 

বান্ধবানাং হি তস্তেহ বথা চাত্মকুলং তথ। ৩৩ (বুগ্ধকম্) 

কন্তবং বন্ধুবিবাস্মাকমনুশোচসি সত্তম ! | 
শ্রোতুমিচ্ছামঃ সর্ব্ব্ষাং কো ভবানিহ তিষ্ঠতি ॥৩৪| 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহজ্মাং সংহিতীয়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্রণি 
আত্তীকে জবতকারুপিতৃদর্শনং নাম চত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ *%* 

৬2০ 
০ স্পা দিনে 

ভার্তকৌমুদী 
উৎ্পাদয়ে; হে ব্গন! তা, তন্ত জরৎকারোঁঃ, বান্ধবানাম্ অন্মাকং নাথবন্তয়া ইহ ইদানীং 
রক্ষকতেন প্রভুতুল্যতবা হেতুনা, স জরৎকাকঃ, তথৈব বাঁচ্যো। বক্তব্যঃ। যথা চ লোকৈব্রাত্বকুলং 
নিজবশীয়ং প্রতি উচ্যতে, তথৈব ত্য়া স বাচা ইত্যর্থঃ 1৩২--৩৩। 

কইতি। হে সন্তম! সীধুত্রে্ঠ! সর্বেষামন্মাকং বন্ধুবিব কন্তম ঈদৃক্, অনুশোচসি। 
ইহ গর্ততীবে। কো ভবাঁন্, তিষ্ঠতি, ইতি চ বং শ্রোতুমিচ্ছাঁমঃ ॥৩৪| 

ইতি মহাঁমহোপীঁধ্যাফ-ভাবতাচার্ধ্য -্রীহরিদীসসিদ্ধান্তবাগীশভট্রাচারধ্যবিরচিতাধাঁং মহাভারত- 
টাকাঁয়াং ভারতকৌমুদ্রীসমাখ্যায়ামাঁদিপর্ব্ণি আম্তীকে চত্বাবিংশোহধ্যায়ঃ 1৭ 

সং 

ভারতভাবদীপঃ 
মেবেতি ভাবঃ 1৩১--৩২। ঝান্ধবানামিত্যাদি সার্ধঃ হোক: তন্ত বান্ধবানামম্মাকণ। সর্বেষাং 
মধ্যে কম্তং যথা! আত্মকুলং তথ! বন্ধুমিব বা অস্মান্ অনুশোঁচপি, তন্তমমাচ্ছোতুমিচ্ছামঃ, কৌ 
ভবানিহ তিষ্ঠতীতি যোজনা ॥৩৩---৩৪| 

ইতি শ্রীমহাঁভারতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীষে ভার্তভাবদীপে চত্বারিংশোধ্যায়ঃ 1৪০1 
স্পাই 

উৎপাদন করে, ব্রাহ্মণ । আপনি সেইভাবে তাহাকে বলিবেন। কেন না, আমরা 
তাহার বন্ধু (পিতৃপুকষ ); আর, বর্তমানে সেই আমাদের একমাত্র অবলম্বন ; 
অতএব লোক যেমন নিজবশীষ লোকের নিকট বলেঃ আপনিও তেমনই তাহা 
নিকট বলিবেন ॥৩২-_৩৩| 

সাধুশ্রেষ্ঠ | আমাদেব সকলেবই বন্ধুব ন্যায় আপনি কে এইরূপ শোক 
কবিতেছেন? এই গর্ডেব তীবে আপনি কে দীড়াইয়া৷ আছেন? আমবা তাহা 
শুনিতে ইচ্ছা কবি, ॥৩৪॥ 

শা 
্ 

* *.*পর্চচত্বাবিংশোধধ্যাঁধঃ ইতি কচিৎ্, পাঠ, *** ছিচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ ইতি চ ক্ষচিৎ পাঠঃ । 
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সৌতিরুবাচ। 
এতচ্ছ্দ্বা জবশুকারুভূশিং শোকপবায়ণঃ | 
উবাচ তান্ পিতুন্ দুঃখাৎ বাম্পসন্দিগ্ধয়া গিবা ॥১॥ 

জরৎকারুরুবাচ । - 

মম পূর্বের ভবস্তো বৈ পিতরঃ সপিতামহাঃ 
তদ্ব্রত যন্ময়া কার্ধ্যং ভবতাং প্রিষকাম্যযা ॥২॥ 

অহমেব জবকারুঃ কিন্বিষী ভবতাঁং স্থৃতঃ | 

তে দণ্ডং ধারয়ত মে ছুক্কতেবকৃতাত্বনঃ ॥৩॥ 

পিতব উচুঃ | 

পুত্র! দিষ্ট্যাসি সংপ্রাপ্ত ইমং দেশং যদৃচ্ছয়া। 
কিমর্থণ্চ ত্বয়া বর্ধন! ন কৃতো দাবসংগ্রহঃ ॥৫। 

কত ৩ শত ্ ক ক ৩ পিজি ক 

ভারতকৌমুদী 
এতদিতি। জরৎকারুঃ, এতৎ্ পিতৃবাক্যং শ্রত্বা, ভূশং শৌকপরাষণঃ সন্, হুঃখাৎ্, 

বাপসন্দিষবয়া অশ্রুলিপুয়া॥ গিরা! বাঁচা, তান্ পিতূন্্, উবাচ ॥১1 
মমেতি। হে পুরুষাঃ! ভবন্তঃঃ মমৈব পূর্বে পুর্বপুরুষাঃ সপিতামহাঃ পিতরঃ। তেন 

ভবতাং প্রিয়কাম্যয় ময়! যৎ কার্ধ্যং কর্তব্যম্ং তত যৃযুং বত ।২। 
অহমিতি। অহমেব ভবতাং স্থতঃ কিন্বিষী যুন্মাকং কষ্টহেতুত্বাৎ পাঁপী, স জরৎকারুঃ। 

তে যৃয়ম্, অকৃতাত্মনঃ অশিক্ষিতচিত্তস্ত, মে মম, দু্কৃতেযুর্ৎকষ্টদীননিবন্ধনপাপন্ত, দণ্তম, ধারয়ত 
কুরুত [৩। 

পুত্রেতি। হে পুত্র! ত্বমূ, দিষ্ট্যা অন্মাকং ভাগ্যেন, যদৃচ্ছয়া ঈশ্বরেচ্ছযা, ইমং দেশং স্থানম্, 
সংপ্রান্ত আগতঃ | হে ব্রদ্মন্ ! তয় চ কিমর্থং দারসংগ্রহো বিবাহঃ, ন কৃতঃ? ॥81 

সৌতি বলিলেন__জবৎকারু পিতৃগণেব এই কথা শুনিয়া, অত্যন্ত শোকার্ত 
হইয়া, ছুঃখবশতঃ অশ্রুসিক্ত বাক্যে সেই পিতৃগণকে বলিলেন ॥১। 

জরৎকারু কহিলেন_-আঁপনারা আমারই পূর্ববপুকষ পিতৃ-পিতাঁমহগণ ; 
অতএব আপনাদের গ্রীতিব জন্য আমাৰ যাহা করিতে হইবে, তাহা বলুন ॥২॥ 

আমিই আপনাদের সন্তান সেই পাপিষ্ঠ জবৎকাঁরু; আমি অশিক্ষিত; 
সুতরাং আমার পাঁপের দণ্ড আপনারাই বিধান ককন 1৩ 

পিতৃগণ বলিলেন__পুতর ! আমাঁদেব ভাগ্যবশতই তুমি ঈশ্বকেচ্ছাক্রমে এই 



৫৩৬ মহাভারতে আি- 

জবৎকারুরুবাঁচ | 

মমায়ং পিতরো নিত্যং হুগ্যর্থঃ পবিবর্ততে | 
উদ্ধরেতাঃ শরীরং বৈ প্রাপয়েয়মমুত্র বৈ ॥৫॥ 
ন দাঁরান্ বৈ করিধ্যেইহুমিতি মে ভাঁবিতং মনঃ। 
এবং দুষ্ট তু তবতঃ শকুস্তানিব লম্বতঃ। 
ময়া নিবস্তিত। বুদ্ধিত্র্ষিচর্য্যাৎ পিতামহাঁঃ ! 1৬॥ 
করিষ্যে বঃ প্রিয়ং কামং নিবেক্ষ্যেহমসংশয়মূ। 

সনানীং যগ্যহং কন্যামুপলদ্দ্যে কদাচন ॥৭॥ 
ভবিষ্যতি চ যা কাচিস্তৈক্ষ্যবৎ স্বয়মুগ্তা | 

রে গ্রতিগ্রহীতা তামস্মি ন ভবেয়ঞ্চ যামহম্ ॥৮॥ 

মমেতি। হে পিতরঃ | অয়ম্ অর্থো বিষয়ঃ, মম হবি, নিত্যং চিরম্, পরিবর্তে সর্বধতো 
ভাবেন বিছ্ধাতে ; যৎ উর্দরেতাঃ স্ত্রীসংস্গশূন্যঃ সন্েব, শরীরং শরীরম্থজীবমূ, অমুত্র পরলোকে, 
প্রাপয়েয়ং নয়েয়ম্ 1৫1 

নেতি। হে পরিতামহাঃ। অহং দাবান্ ন করিস্তে ইতি মে মনঃ, ভাব: অভিপ্রায়োহস্ত 

সাত ইতি ভাব্তিমাসীৎ। ইদানীস্ত ভবতঃ, শকুন্তান্ খগানিব, এবং লম্তো লহ্বমাঁনান্ 
দা, মযা। ব্র্চরধ্যাৎ বুদ্ধিনিবত্তিতা। অযং শ্লোকঃ ষটডরণঃ 1৬ 

করিষ্য ইতি। অহম্। বে যুস্মাকম্ কাঁমং পর্ধ্যাঞ্তমের প্রিয় করিস্তেঃ অসংশযমেব, 
নিবেক্ষ্যে পিণেষ্ে ঃ যদি কদাঁচন অহ্ম্* সমীনং নাম যস্তান্তাং নামী কন্তাম, উপলগ্দ্ে 

প্রান্্যামি ॥৭1 

ভাবতভাবদীপঃ 
এতদিতি 17১-_২| ছুষ্টা কৃতির্যস্ত তস্য ছুক্কতে; |৩| দিষ্ট্যা ভাগ্যেন 1৪--৫1 ভাবিভং 

স্থানে উপস্থিত হইয়াছ। তোমাকে জিজ্ঞাসা কবিতেছি-_তুমি কি জন্য দাঁব- 
পৰিগ্রহ কর নাই ? ॥৪॥ | , 

জরৎকারু বলিলেন-_“পিতৃগণ ! আমাৰ মনে এই বিষয়টা চিরদিনই রহিয়াছে 
যে, আমি উর্ধরেতা থাকিয়াই এই শরীরকে পবলোকে পাঠাইব ॥৫ 

হে পিতৃগণ! “আমি বিবাহ করিব না" এইবপই আমার মন প্রথমে 
ভাঁবিযাছিল; কিন্তু এখন আপনাদিগকে এইবপ পক্গীর ন্যায় ঝুলিতে দেখিয়া আমি 
সে মনকে ত্রন্মার্য্য হইতে ফিরাইলাম ॥৬ 

আমি আপনাদেব ইচ্ছানুবপ গ্রীতিকর কাধ্য কবিব$ যদি কখনও আমাবই 
নামেৰ অনুবূপ-নামযুক্ত বস্তা পাই; তবে আমি নিশ্চয়ই বিবাহ কৃবিব॥৭ 



শীর্ববণি একচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ | (৫৩৭ 

এবংবিধমহং কুর্য্যাং নিবেশং প্রাপ্ধুয়াং যদি। 
অন্যথা ন ক্ববিষ্যেহহং সত্যমেতৎ পিতামহাঃ ! ॥৯॥ 

অত্র চৌৎপণুস্ততে জন্তর্ভবতাঁং তারণায় বৈ। 

শাশ্বতাশ্চাব্যয়া শ্চৈব তিষ্টস্ত পিতবো মম ॥১০॥ 
সৌতিরুবাঁচ | 

এবমুক্ত। তু স পিত ংশ্চচাব পৃথিবীং মুনিঃ। 
ন চ স্ম লভতে ভার্য্যাং বূদ্ধোহয়মিতি শৌনক ! ॥১১॥ 
যদা নির্বেবেদমাপন্নং পিতৃভিশ্চোদিতত্তথা |. 

তদারণ্যং স গত্বোৈশ্চক্রোশ ভূশছুঃ টথিতঃ ॥১২। 

ভীরতকৌমুদী 
ভবিষ্কতীতি। যা কাচিৎ কন্া, ভৈক্ষ্যবৎ ভিক্ষান্্রব্যবৎ শ্বযম, আত্মানং দাঁতুমুগ্তা 

ভবিষ্তাতি , যাঞ্চ অহং ন ভরেযম্ অন্নবস্ত্রািনা ন পরিপাঁলযেত্বম, তাং প্রতিগ্রহীতা অস্মি ॥স 

এবমিতি। যদি তথীবিধাং কন্ঠাং প্রাপ্ধ,যম, তদৈব এবংবিধং নিবেশং বিবাহ্ৎ কৃর্ধ্যাম । 
অন্যথা অহং নিবেশং ন করিষ্তে ; হে পিতাঁমহাঃ। এতৎ সত্যং ব্রবীমি 1৯1 

তত্রেতি। তত্র তন্তাং কন্যায়াঞ্চ, ভবতাং তারণাধ, জজ্তঃ প্রাণী পুত্র ইত্যর্থঃ উৎপত্স্ততে। 

তেন চ মম পিতরো ভবস্তঃ শশ্বতা বৈকুঠাদিনিত্যলোকস্থাঃ, অব্যযাঃ তস্থাছছ্যতিশূলতাম্চ 
তিষ্ঠন্ক ॥' ০1 

এবমিতি। স মুনির্জরৎকার পিতুন্ এবম, উল্তা, পৃথিবীং চচার। কিন্তু হে শৌনক! 
অযং বৃদ্ধ ইতি হেতোঃ, ভার্ধ্যাং ন লভতে ল্ম 1১২॥ 

যদেতি। যদ পিতৃভিঃ তথ তাদৃক্ চৌদিতো৷ বিরাহাঁষ প্রণৌদ্দিতঃ, অতএব পিতৃ- 
ভাবতভাবদীপঃ 

ভাবযুক্তম, ॥৬।॥ নিবেক্ষ্যে নিবেশং বিবাহং করিস্তে |৭--৮| ন ভরেষং ধাঁরণপোঁষণে ন 

যে কন্তা ভিক্ষাদ্রব্যের স্তায় নিজে উপস্থিত হইবে এবং ষে কন্যাকে আমাব 
ভবণপৌঁধণ করিতে হইবে না; আমি সেই কন্াকেই ব্বাহ কবিৰ ॥৮॥ 
যদি পাই, তবে এইরূপ বিবাহই করিব, না পাঁইলে বিবাহ কবিব না; 

পিতৃগণ ! এ কথা আমি সত্য বলিতেছি ॥৯॥ 

আঁপনাদেব উদ্ধাবেব জন্ত সেই কন্তাৰ গর্ভে পুত্র জন্মিবেঃ তাহার পব 
আপনাবা নিত্যধামে যাইয়। থাঁকিবেন ; কিন্তু তথা হইতে আব পতিত হইবেন 
না? ॥১০॥ 

সৌতি বলিলেন_জরংকাকমুনি পিতৃগরণকে এইকপ বলিয়া পৃথিবী বিচবণ 
করিতে লাগিলেন; কিন্তু মহধি শৌনক! তিনি বৃদ্ধ বলিযা৷ কোথাও কন্তা 
পাইলেন না 1১১1 

৬৮ 

৯৬ সরে কক্স | জগ ও 



৫৩৮ | মহাঁভারতৈ আদি- 

সত্বরণ্যগতঃ প্রাজ্ঞঃ পিতণাং হিতকাম্যযা। 
উবাচ কন্যাং ঘাঁচামি তি বাঁচঃ শনৈরিমাঃ ॥১৩ 
যাঁনি ভূতানি সন্তীহ স্থাবরাণি চরাণি চ | 
অন্তহিতাঁনি বা ঘানি তানি শৃন্ত মে বচঃ ॥১৪॥ 
উগ্লে তপসি বর্তস্তং পিতরশ্চোদয়ন্তি মায্ | 

নিবিশস্বেতি ছুঃখার্ভাঃ সন্তানস্ত চিকীর্যয়া ॥১৫॥ 

নিবেশয়াখিলাং ভূমিং কন্যাভৈক্ষ্যং চরামি ভোৌঃ ৷ | 
দরিদ্রো৷ ভুঃখশীলশ্চ পিতৃভিঃ সন্নিযোজিত? ॥১৬॥ 

কষ্টহেতুত্বাৎ নির্বেদম, আত্মাবমাননাম্, আপন্নঃ প্রীপ্তঃ, তা স জরৎকাঁকঃ। ভূশছূঃখিতঃ সন্ঃ 
অবণ্যং গত্বা॥ উচ্চৈঃ, চুক্রোশ শৰ্িতবান্ ॥১২। 

সইতি। প্রীজ্ঞঃ ম জরৎকারু% অবণ্যগতঃ সন, পিতণাঁং হিতকাম্যয়া॥ “কন্চাঁং ঘাচামি' 

ইমান্তিশ্রো বাঁচঃ, শনৈঃ উবাচ ॥১৩। 

যানীতি। ইহ অরণ্যে, স্থাবরাঁণি স্থিতিশীলানি বৃহতৎ্সপ্পাদীনি, চরাঁণি হরিণাদীনি জঙ্গগাঁনি 
যানি ভূতানি প্রীণিনঃ সন্ত ) ঘাঁনি বা ভূতাঁনি বনদেবতাঁদীনি অন্তহিতানি সস্তি তানি ভূতানি 
মে বচঃ শূরন্ধ | ১৪। 

উগ্র ইতি। ছুঃখার্তাঃ পিতরঃ, সন্ভানস্ত চিকীর্যয়া কর্ত,মিচ্ছ্যা, উগ্রে তপসি বর্তস্তং 

বর্তমানমপি মাম নিবিশন্ব 'পরিণয় ইতি চোদয়ন্তি প্রণৌদয়ন্তি ॥১৫। 

নিবেশায়েতি। ভোঃ প্রাণিনঃ! দরিদ্র ছুখশীলশ্চাহম, পিতৃভিঃ সমিযৌজিতঃ সন 
নিবেশীয় বিবাহায়, কন্যৈব ভৈক্ষ্যং ভিক্ষান্রব্যং তদ্গ্রহীতুমিতি শেষঃ, অথিলাঁং ভূমিং পৃথিবীম 
চরাঁমি 1১৬1 

পিতৃলোকের প্রেরণায় জরৎকাঁকর যখন আত্মধিকাব উপস্থিত হইল, তখন 

তিনি অত্যন্ত ছুঃখিত হইয়া বনে যাইয়া। উচ্চন্বরে বলিতে লাগিলেন ॥১২। 

জ্ঞানবান্ জবকাঁক বনে যাইয়া পিতৃলোকের হিতকামনাষ এই কথা তিন বাব 
ধীরে ধীরে বলিলেন--“আমি কন্তা৷ প্রার্থনা কবি “আমি কন্তা প্রীর্থনা করি 
'আমি কন্তা প্রার্থনা করি? 0১৩) 

স্থাবর ও জঙ্গম যত প্রীণী এই বনের ভিতবে আছে, অথবা! যে সকল 
প্রণী অন্তহিত হইয়া বহিয়াছে, তাহাবা সকলেই আমার কথা শ্রবণ 
করুক ॥১৪॥ 

আমি ভয়ঙ্কর তপস্তায় প্রবৃত্ত বহিয়াছি, তথাপি আমাৰ পিতৃগণ ছুঃখার্ত 
হইয়া, আমাব সন্তান কামনা “বিবাহ কর বলিয়া আমাঁকে প্রণোদিত 
কবিতেছেন ॥১৫।॥ 



পর্ববণি একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | ৫৩৯ 

যস্ত কন্যাস্তি ভূতস্ত যে ময়েহ্ প্রকীভিতাঃ। 

তে মে কন্াং প্রবচ্ছন্ত চবতঃ সর্ববতো দিশম্ ॥১৭॥ 

মূম কন্যা সনান্গী যা ভৈক্ষ্যবচ্চোগ্যতা ভব্ে। 

ভবেয়ঞ্চেব যাং নাহং তাং মে কন্তাঁং প্রধচ্ছত ॥১৮॥ 

ততন্তে পন্নগা যে বৈ জর্কাবৌ সমাহিতাঃ | 

তামাদাঁয় প্রবুত্তিং তে বাস্থকেঃ প্রত্যব্দেয়ন্ ॥১৯॥ 
হে 

তেষাং শ্রুত্বা স নাগেন্দ্রস্তাং কন্যাং সমলক্কতাম্ । 

প্রগৃহারণ্যমগমৎ্ সমীপং তন্ত পনগ্ ॥২০॥ 

যন্তেতি। ইহ অরণো, যন্ত ভূতন্ত প্রাণিন্ঃ, কন্তা অস্তি » ময়া! যে প্রীণিনশ্চ প্রকীত্তিতাঃ 
স্থাবরাধীত্যাদিন। উল্লিখিতাঃ, তে প্রকীন্তিতাঃ গ্রাণিনঃ, সর্ব্বতো! দিশং চবতঃ মে ময়, তৎকন্তাং 

প্রচ্ছস্ত দদতু 1১৭1 

মমেতি। ঘা কন্তা মম সনায়ী পমাননামিকা, ভৈক্ষ্যব ভিক্ষান্রব্যব্, উগ্চতা আত্মানং 

দাতুমুদযুক্তী চ তবেৎ, যাঞ্চ ন্যাম, অহং ন ভরেষম,১ যৃ্নং তাং কন্যাম,, মে মহম,, প্রযচ্ছত 
অর্গয়ত ॥১৮| 

তত ইতি। ততঃ পরম, তে প্রসিদ্ধাঃ, যে পন্নগাঁং, জরৎকারো। জরৎকারোরন্বেষণে, 
সমাহিতাঃ কতমনৌযোগা! আসন্ ; তে পন্নগীঃ তাং প্রবৃত্তিং জর্ৎথকারোঃ কন্াপ্রার্থনাবৃত্বাস্তম, 
আদায়, বাস্থকেঃ সমীপে, প্রত্যবেদয়ন্ জ্ঞাপিতবন্তঃ ॥১৭। 

তেষামিতি। নাগেন্ত্রঃ স পন্নগো বাস্কিঃ, তেষাং পন্নগানাং মুখাণ্, তং বৃত্তান্ত শ্রত্বা, 
সমলস্কতাং তাং কণ্তাম,, প্রগৃহ্, তন্য জরৎকারোঠ সমীপম অরণ্যম অগমৎ ॥২০| 

ভারতভাবদীপঃ 
কুরধ্যাম, ॥৯॥ শাশ্বতা নিত্য অব্যয়া অপক্ষয়শূন্যাঃ ॥১০--১২| যাঁচামি যাঁচে 1১৩১৮] 

হে প্রাণিগণ! আমি দরিদ্র ও ছুঃখী হইয়াও পিতৃলোকেব প্রেরণায় 
বিবাহোপযোগী কন্তা। ভিক্ষা কবিবাঁর জন্য সমস্ত পৃথিবী পর্যটন কবিতেছি ॥১৬॥ 

আমি যাহাঁদের নাম করিলাম, তাহাদের মধ্যে যাহাব কন্তা আছে, সে 

আমাকে কন্তা দাঁন করুক; কেন নাঃ আমি কন্তালাভের জন্যই সকল দিকে 
বিচরণ কবিতেছি ॥১৭॥ 

যে কন্ঠার নাম আমার নামেবই অন্ুব্প হইবে, যে কন্যা ভিক্ষাদ্রব্যের গ্নায় 
নিজেই উপস্থিত হইবে এবং ষে কন্তাকে আমাব ভবণপোষণ কবিতে হইবে না; 
সেই কন্তাই আমাকে দান কর? ॥১৮ 

তাহার পর, ষে সকল নাগ জব্ৎকাকর অন্বেষণের জন্ত যত্ুবান্ ছিল, তাহাবা 
জবৎকারুব সেই কন্ঠা প্রার্থনাব বৃত্তান্ত নিয়া বাস্থুকিকে জানাইল ॥১৯॥ 

০০ তত ওলক 
৪৩ একশ ৯ শশী 



৫8০ ' . মহাভারতে 

বাচার প্রাদাভস্মৈ মহাত্বনে |. 

নাগেন্দ্রো বাস্ুকি্র্ষন্ ! ন স তাং প্রত্যগৃহত ॥২১। 

অসনামেতি বৈ মত্বা ভরণে চাবিচাবিতে। 
মোক্ষভাবে স্থিতশ্চাপি মন্দীভূতঃ পরিগ্রহে ॥২২।॥ (যুগ্কম্) 
ততো নাম স কন্যায়াঃ পপ্রচ্ছ ভূগুনন্দন ! | 

বাস্থুকিং ভব্ণঞ্থাস্যা৷ ন কৃর্ধ্যামিত্যুবাঁচ হ ॥২৩॥ 
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্রাং সংহিতায়াং বৈর়াসিক্যামাদিপর্ব্ণি আন্তীকে 

_ বাস্থকিজরৎ্কারুসমাগমো নামৈকচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥০। & 

ভাবতকৌমুদী 
তত্রেতি। হেত্রদ্বন! শৌনক ! নাগেন্্ঃ স বাস্থকিঃ, তত্র অরণ্যে, ভৈক্ষ্যবৎ ভিক্ষা- 

্রব্যব্ তাং কন্াম, তন্মৈ মহাত্মনে জরৎকারবে, প্রাদাৎ প্রদাতুমৈবীৎ , কিন্তু মোক্ষভাবে 
মুক্তিমার্গে স্থিত্চ স জরৎকাঁরুঃ সা কন্া অসনাম! বিভিন্ননায়ী ইতি মত্বা, তন্তাঃ কন্ঠাঁধ! ভরণে চ, 
অবিচারিতে বিচারেণ অনি্দিষ্টে সতি, পরিগ্রহে তৎকন্যাবিবাহে, মন্দীভূতঃ কুষ্টিতঃ সন্ং তাং 

কন্তাম, ন প্রত্যগৃহ্ত ন প্রতিগ্রহীতুমৈচ্ছৎ ॥২১--২২॥ 
তত ইতি। হে ভৃগুনন্দন! শৌনক1 ততঃ পরম, স জরৎকারুঃ, তন্াঃ কন্ঠায়া নাম 

বাস্থকিং পগ্রচ্ছ, তথা অহম্ অস্তাঁঃ কন্তাযা ভরণং ন কুর্ধ্যামিতি চ. বাসুকিম, উবাচ ॥২৩ 

ইতি মহাঁমহোঁপাধ্যায়-ভারতাচারধ্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভ্টরাচারধ্যবিবচিতীয়াং মহাভারত- 
টাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্বণি আন্তীকে একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥০। 

ভাঁবতভাবদীপঃ 

জরৎকারৌ! সমাহিতাঃ জরৎকাবোরন্বেষণে ঘত্তাঁঃ ॥১৯-_২১| অসনামেতি। মোক্ষে স্থিতষ্ 

পরিগ্রহো! ছুঃখায্কেতি পিতুপ্রয়োজনমাত্রং কার্ধ্যমিত্যাশয়ঃ 1২২ ২৩ 

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণীয়ে আদিপর্ববণি ভারতভাবদীপে একচত্বারিংশোহধ্যাধঃ 1৪১1 

নাগরাঁজ বাস্ুকি তাহাদেব মুখে সেই বৃত্তান্ত শুনিয়া, কন্যাটীকে অলঙ্কাবে 
সজ্জিত কবিয়া, তাহাকে নিয়া, বনের ভিতরে জরৎকারুব নিকট গেলেন ॥. ০॥ 

মহধি শৌনক! নাগরাজ বাস্ুুকি বনে যাইয়া সেই কন্যাটী মহাত্মা জবং- 
কাককে দান কবিবাঁব ইচ্ছা জানাইলেন ; তাহাতে একে জবৎকাক মুক্তিকামী 
ছিলেন, দ্বিতীয়তঃ কন্তাব নাম নিজেব নামেব অনুরূপ হইবে না বলিয়া মনে 
করিলেন, তৃতীয়ত কন্াটার ভব্ণপৌষণ কে করিবে, তাহা কোন্ নিশ্চয় 
হইয়াছিল না; এই সকল কারণে জবৎকারু প্রথমে কন্তাটীকে গ্রহণ কবিতে 
ইচ্ছা কবিলেন না ॥২১-_-২২॥ 

(২২)-"*ছন্দীভূতঃ পবিগ্রহে। * “** ১০2 “াচারিংশোহিধ্যায়? ইতি 
পাঠভেদৌ। | 



ছিচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ। 
স্পা 

দৌতিরুবাচ । 
বাস্থৃকিস্তব্রবীদ্বাক্যং জরৎকারুম্বষিং তদ। | 

সনান্দী তব কন্যেয়ং স্বসা মে তপসান্বিতা ॥১॥ 

ভবিষ্যামি চ তে ভার্ষ্যাং প্রতীচ্ছেমাং দ্বিজোতষ ! | 

বক্ষণঞ্চ করিষ্তেহস্তাঁঃ সর্ববশক্ত্যা তপোধন ! | 

ত্দর্থং বক্ষ্যতে চৈষ! ময়! মুনিববোত্তম । ॥২॥ 

জব্তকারুক্বাচ । 

ন ভরিষ্যেহহমেতাং বৈ এষ মে সময়ঃ কুতঃ | 

অপ্রিয়ঞ্চ ন কর্তব্যং কৃতে চৈনাং ত্যজাম্যহম্ ॥৩॥ 
সত | শা পি 

ভাঁবতকৌমুদী 
বাস্থকিরিতি। তদা বাস্থকিস্ত, জরৎকারুম্ খধিম্ঃ ইদং বাক্যম্ অব্রবীৎ। হে খষে! 

ইয়ং কন্তা তব সনামী সমাননামিকা, মে মম, শ্বসা' ভগিনী, তপসা অন্বিতা চ। অতন্তবেকং 
যোগোতি ভাবঃ ॥১] 

ভবিস্যামীতি। হে ছিজোত্তম | অহং তৰ ভার্ধ্যাং ভবিষ্যাখি ; অতএব ত্বমিমাং প্রতীচ্ছ 
প্রতিগৃহাঁণ। হে তপোধন! অহং সর্বশক্ত্যা অস্যা রক্ষণধ্চ করিস্তে। হে মুনিবরোতম | ময় 

তবদর্থধ্ট এষা বক্ষ্যতে । বট্পদমিদং পণ্ম্ |২। 
নেতি। অহম্ এতাঁং মম ভার্্যাৎ ন ভরিষ্তে , মে ময়, এষ সমষে। নিয়ম, কৃতঃ | 

মহধি শৌনক ! তাহা পব জবৎকাঁক বান্থৃকির নিকট কন্যাটীৰ নাম জিজ্ঞাসা 
কবিলেন এবং আমি ইহাঁবৰ ভবণপোধণ কবিতে পাবিব না-_-এ কথাও বাস্থুকিকে 

বলিলেন ॥২৩ 
6৭০৮ 

সৌতি কহিলেন-_-তখন বাঁস্ুকি জরতকাঁকমুনিকে এই কথা বলিলেন-_ 
এই কন্যাটীৰ নাম আপনাঁব নামেবই অন্নবপ, এ আমারই ভগিনী, তপস্তাও 
কবিতেছে ॥১॥ 

আমি আপনার ভাঁধ্যাব ভব্ণপোঁষণ করিব; অতএব ত্রা্গণ! আপনি 
ইহাঁকে গ্রহণ ককন। হে তপোঁধন! আমি সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া ইহার 
বন্মণাবেক্ষণ কবিব $ বিশেষত মুনিশ্রেষ্ঠ । আমি ইহাকে আপনার জন্যই এতকাল 
বক্ষা কবিযা আসিতেছি ॥২ 



৫৪২ মহাঁভাবতে আদি- 

সৌতিরুবাঁচ। 

প্রতিশ্রুতে তু নাগেন ভরিষ্যে ভগিনীমিতি | 
জর্ণকাকুস্তদা বেশ্৷ ভূজগস্ত জগীম হ ॥৪॥ 

তন্্রমন্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠস্ুপোর্দ্ধো মহাব্রতঃ | 
জগ্রাহ পাঁণিং ধন্মীতা বিধিমন্ত্রপুবন্কৃতম্ ॥৫1 
ততো বাসগৃহং রষ্যং পননগেন্দ্ম্ত সম্মতমৃ। 

জগাম ভার্ধ্যামাদায় স্তয়মানো মহষিভিঃ ॥৬| 
শয়নং তত্র সংকন্পুং স্পদ্ধ্যাস্তরণসংবূতষ্। 

তত্র ভার্ধ্যাসহায়ো৷ বৈ জবশ্কারুরুবাস হ ॥৭॥ 
সস পি আচ পা পাঠা স্পা সপ জপ আপ ০০ 

ভীবতকৌমুদী 
অনা চ মম অপ্রিযং কার্ধ্যং ন কর্তব্যমূ, অপ্রিয়ে কৃতে চ, অহম্ এনাং ত্ামি। এযোহপি মে 
সময় ইত্যাশযঃ 1৩ 

প্রতীতি। নাগেন বাস্থৃকিনা, "'ভগিনীং ভরিষ্বে' ইত্যাদিনা প্রতিশ্রতে সতি, ত্দা 
জরত্কাকঃ। ভূজগস্ত বাস্থকিনীগন্য। বেশ ভবন্ম্ গাম 181 

তজ্রেতি। মন্ত্রবিদাং শ্রেষ্:, তপসাপি বৃদ্ধ মহাব্রতঃ, ধর্মাত্বা চ জর্ৎকারুঃ। তত্র 

বাস্থীকিভবনে, বিধিম্তো পুরস্কৃত প্রথমবিহিতৌ যশ্সিন্ কণ্মণি তদ্যথা তথা বাহুকিভগিন্তাঃ 
পাণিং জগ্রাহ 1৫1 

তত ইতি। ততঃ পাণিগ্রহণাঁৎ পবম,, মহষিভিঃ ভূষমানো। জব্ৎকারুঃ। ভার্য্যাম, আদীয়, 

রম্য, অতএব পনগেন্রম্ সম্মতং প্রিফং বাঁসগৃহম, জগাঁম ॥৬| 

শয়নমিতি। তত্র বাসগৃহে, ছুগ্ধফেনং ম্পর্ধত ইতি স্পদ্ধি বহমূল্যং বা যৎ আস্তরণং তেন 

সংবুতম, আবৃতম,, শয়নং শঘ্যা, সংকপ্তং রচিতমাসীৎ) জরৎকারুঃ, ভাধ্যাসহায়ঃ সন; তত্র 

উবাঁস ॥৭॥ 

জরৎকাঁক বলিলেন--আমি নিয়ম কবিযাছি যে, আঁমি আমার ভাঁ্যার 

ভরণপোষণ করিব না; আঁমীব ভার্ধ্যা কখনও আমার অপ্রিয় কা্য করিতে পাঁবিবে 
না, তাহ। করিলে, আমি তাহাকে ত্যাগ কৰিব” ॥৩। 

সৌতি বলিলেন-“আমি আমাৰ ভণিনীর ভব্ণপৌষণ করিব এই কথা 
বলিয়া বাস্থুকি শপথ করিলে, জরৎকাকষুনি বাস্থকির বাঁড়ী গেলেন 181 

মন্তজ্ঞশ্রেষ্ঠ তপোবৃদ্ধ মহাত্রতশীলী ধর্্দাত্বা জরংকাক বান্থৃকির বাড়ী যাইয়া, 
মন্ত্রপাঠপুরর্বক য্থাবিধানে বাস্থৃকিভগিনীর পাঁনিগ্রহণ করিলেন ॥,1 

তাহাব পর, জরৎকাক ভাধ্যাকে নিয়া, নাগরাঁজ বাস্ুকির অতিপ্রিয় ও পবম 

সুন্দর বাঁসগৃহে গেলেন, তৎকালে অন্তান্ত মহ্ষিরা জরৎকারুর স্তব কবিতে 
লাগিলেন ॥৬ 



পর্ববণি ছিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ৫৪৩ 

স তত্র সমযং চক্রে ভার্য্যয়া সহ সত্তমঃ | 

বিপ্রিয়ং মে ন কর্তব্যং ন চ বাঁচ্যং কদাঁচন ॥৮] 

ত্যজেয়ং বিপ্রিয়ে চ ত্বাং কৃতে বাসঞ্চ তে গৃহে । 
এতদ্গৃহাণ বচনং ময়া য সমুদীবিতম্ ॥৯॥ 
তত; পবমসংবিগ্না স্বমা নাথপতেম্তদা 

অতিদুঃখান্ধিতা বাক্যং তমুবাঁচৈবমন্তিতি ॥১০॥ 
তখৈব সা! চ ভর্তারং দুখেশীলমুপাঁচবহু | 
উপায়ৈঃ শ্বেতকাকীযৈ; প্রিয়কাম! যশন্ষিনী ॥১১॥ 

ভাবতকৌমুদী 
নইতি। ত্বমঃ সাধৃশেষ্ঠ:, স জরৎকাঁরুঃ, তত্র বাঁসগৃহে স্থিত্বা, ভার্যয়া সহ, সময়ং নিয়মং 

চক্রে। কিং নিষমমিত্যাহ-_ত্বয়া কদাচনাঁপি মে মম বিশ্রিষং অপ্রিযম্॥ ন কর্তব্যম» ন চ বাচ্যং 
ন বা বক্তব্যম, ॥৮॥ 

ত্জেষমিতি। ত্বযা মম বিপ্রিষে কৃতে, অহং ত্বাং তে তব গৃহে বাঁসঞ, ত্যজেয়ম,। ময়] 
যদেতদচনং সমুদী ব্িতম্ উক্তম্, এত গৃহাঁণ শ্বীকুরু |» 

ততইতি। ততঃ পরম তদা নাগপতের্বাস্থকেঃ ত্বসা ভগিনী পরমসংবিগ্না অতীবসস্ত্স্তা, 
অতিছুঃখান্থিতা চ সতী, 'এবম, অন্ত” ইতি বাঁক্যং তং জরৎকারুম্ উবাঁচ 1১০] 

তথেতি। ভর্তঃ প্রিষকামা, অতএব যশঙ্ষিনী, সা বা্থকের্ডগিনী, শ্বেতকাঁকীয়ৈঃ শ্বেত- 
কাকী বকপক্ষিণী তত্সহবদ্ধিভিঃ তত্,ল্যেরিত্যর। বকপক্গিণী হি বর্ধীকালে সর্বধা বকমুপ- 
চ্রতি; উপায়ৈঃ তখৈব ভর্তূবাদেশক্রমেণৈব, দারিজ্র্যাদ্ছ্খশীলং ভর্ভারম, উপাচরৎ 
সেবিতবতী 1১১। 

৬ আপা জালা আন | আল 

ভাবতভাবদীপঃ 
বা্থৃকিক্লিতি ॥১। গ্রতীচ্ছ প্রতিগৃহাণ ॥২-_৩ স্পর্ধ্যং বহমূল্যং তুলিকাগ্ান্তরণৎ তেন 
সেই বাসগৃহে ছুগ্ধষেনতুল্য আস্তবণে আবৃত একখানি শয্যা নিম্মিত ছিল, 

জবৎকাক ভাধ্যার সহিত সেই শষ্যাঁয় অবস্থান কবিলেন ॥৭ 
সাধুশ্রেন্ঠ জবৎকাক সেই ঘবে থাকিয়া ভাধ্যাব সহিত এই নিষম কবিলেন যে, 

তুমি কখনও আমাব অপ্রিয় কার্ধ্য করিতে পাঁবিবে না ॥৮া 
তুমি আমাব অপ্রিয় কাধ্য কৰিলে কিংবা অপ্রিয় কথা বলিলে, আমি 

তোমাকে এবং তোমাৰ এই বাসগৃহকে পবিত্যাগ কবিবা। আমাব এ কথাই 
স্বীকাব কক ॥৯ ] 

তাহাব পৰ, বাস্থৃকিব ভগিনী অতি ভীত ও দুঃখিত হইযা ভবৎকাঁককে 
বলিলেন-_ইহাই হইবে? ॥১০1 

বর্ধীকালে বকপদ্দিণী যেমন বকপদ্দীৰ পবিচর্য্যা কবে, তেমন ভাবেই 



৫8৪ _ মহাভারতে ' আদি- 

খতৃকালে ততঃ স্নাতা কদাচিদ্বাস্থকেঃ স্বসা । 

ভর্তীবং বৈ ঘথান্তায়মুপতস্থে মহামুনিম্ ॥১২॥. 
তত্রে তম্তাঃ সমভবদৃগর্ভো জবলনসন্নিভঃ | 

অতীবতেজসা! যুক্তো বৈশ্বানরসমদ্ুতিঃ ॥১৩॥ 
শুরুপক্ষে যথা সোমো! ব্যবর্ধত তথৈব সঃ। 
ততঃ কতিপয়াহঃন্থ জবশ্কা রুর্মহাযশাঃ ॥১৪। 

উত্সঙ্গেহস্থাঃ শিরঃ কৃত্বা সুম্াপ পরিখিনবহ | 

তন্মিংস্ত সুণ্ডে বিপ্রেন্দ্রে সবিতাক্তমিয়াদৃগিরিম, ॥১৫॥ (যুগাকম্) 

ভাবতকৌমুদী | 
খত্বিতি। ততঃ কদাচিৎ, স৷ বাস্থকেঃ ম্বসা ভগিনী খতুকালে তঙ্তুর্থদিনে মাতা সতী, 

যথান্তাযং মহামুনিং ভর্তীবম, উপতস্থে উপাসাঞচক্রে ॥১২। 
তত্রেতি। তত্র খতুকালে, তস্তা৷ বাঁস্কিভগিন্তাঠ অতীবতেজসা যুক্ত অতএব জলন- 

সনিভে! ব্রা্ঘতেজসি অগ্নিতুল্য£ বৈশ্বানরূসমছ্যুতিঃ শবীবেহপি অগ্নিকান্তিঃ। গর্ভ; সমভবৎ 1১আ 
শুরেতি। শুরুপক্ষে সোমশ্চন্দরো যথা বিবর্ধতে ; তথৈব স গর্ভে র্যবর্ধত। ততঃ পরং 

কতিপয়াহঃস্থ গতেষু মহাষশা জরৎকাঁকঃ, অন্তা বাস্থকিভগিন্তাঃ উতৎ্সঙ্গে ক্রোড়ে, শিরঃ কতা 

মন্তকং স্থাপধিত্বা, পরিধিন্নবৎ পরিশ্রান্তবৎ, সুঘ্বাপ গাঁং নিদর্দ। তন্মিন্বিপ্রেন্রে হুপ্তে সতিঃ 
সবিতা হুর্ঘা অস্তং গিরিম, ইযাৎ, যাতুমুনভতোহভুৎ 1১৪-__১৫। 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
সংতযু, ॥৭--৮। বিপ্রিয়ে কৃতে ত্বাং তব গৃহে বাসর তাজেয়ম.1৯--১০ ছুঃখশীলং ছুঃখ- 

প্রদস্থাভাবম.। শ্বেতকাকীধৈঃ শ্বা চ এতশ্চ কাকশ্চ তেযামিমে শ্বেতকাকীয়ান্তৈঃ, নিত্যজজাগ- 
রূকত্বভয়চকিতত্বেক্গিতত্বজ্ঃ। উপাঁচরৎ আরাধিতবতী। এত: কর্ব,র আগতে” ইতি 
মেদিনীকোষাদর্ণবাচ্যপি এতশবস্তদ্বতি মৃগে বর্ততে শোণাদিপদব। শ্বেত ইত্যত্র 

“গমাডৌশ্চ” ইতি পব্রূপম্। অন্যে তু শ্বেতকাঁকো বকল্তদীয়ৈঃ, তং হি বর্ধাস্থ নীড়স্থৎ বক্যেব 

সেই নাঁগভগিনী ভর্তা জবৎকাকব গ্রীতিকামনায় পবিচর্য্যা কবিতে থাকিয়া যশন্বিনী 
হইলেন ॥১১॥ 

তাহাব পৰ কোন সময়ে বান্ুকিব ভগিনী খতুন্নান কবিয়া, যথানিয়মে ভর্তাব 
উপাসনা! করিলেন ॥১২। 

তাঁহাঁতেই তীহাব গর্ভ হইল ; সে গঞ্ড ব্রাক্মণ্যতেজেও অগ্নির তুল্যই হইয়াছিল, 
আবার শবীবকান্তিতেও অগ্নিব তুল্যই হইয়াছিল ॥১৩॥ 

শুরুপক্ষে চন্দ্র যেমন বৃদ্ধি পায়, সে গর্ভও তেমনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 
তাহাব পর, কষেক দিন অতীত হইলে, মহাঁষশত্বী জরৎকাক বাসুকিভগিনীব 

(২৪)..ততঃ কতিপয়াহহ্য.*। 25552 



পর্ববণি ঘিচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ৫৪€ 

অহৃঃ পবিক্ষয়ে ব্রন্মন। ততঃ সাঁচিন্তয়তদা । 

বাস্থকের্ভগিনী ভীত ধন্দলোপান্মনন্থিনী ॥১৬। 
কিন্নু, মে সকৃতং ভূয়ান্তর্ত রুখাপনং ন বা। 

দুখেশীলো হি ধন্মাত্ব। কথং নাস্াপবারু যাম১॥১৭॥ 

কোপো বা ধর্থীশিলস্ত ধর্মলৌপোহথবা পুনঃ | 
ধন্দলোপো গবীয়ান্ বৈ স্তাদিত্যব্রাকরোন্মতিম্ ॥১৮॥ 

উদ্থাপযিষ্বে বগ্ভেনং গ্রুবং কোপং কবিষ্যিতি | 

ধর্মলোপো ভবেদস্ত সন্ধ্যাতিক্রমণে গ্রুবম্ ॥১৯॥ 
শশাপপপিপীপপলাশীশিশীপশিপীশিশি পাপী নন 

ভারতকৌমুদী 
অন্ধ ইতি। হে বর্ধন শৌনক! ততঃ পরম, অহ্থো দিবসস্ত, পবিক্ষযে অবদানে 

সতি, তদা! মনব্থিনী বুদ্ধিমতী, সা বাস্থকের্ডগিনী, ভর্ভ.ঃ সায়ংসন্ধ্যাতিক্রমেণ ধর্্দলোপাঁৎ 
ভীতা সতী, অচিন্তযৎ ১৬] 

কিমিতি। ভর্তৃও উথাপনং নিদ্রাতো৷ জীগবণম্, €ম মম, হুকৃতং হ্যাষ্যকরণং ভূযাৎ 
কিন্ন,ন বা। হি যন্াৎ, অযং ধশ্াত্মা, ছুখশীলঃ শ্রমদুঃখার্থ: , অতএব উথাপনে অন্ত 
সন্ধে কথং ন অপরার,য়াম্? ॥১৭1 

কোপ ইতি। মুনেঃ কোপো বা, অথবা পু্র্ধন্শশীলম্ত ত্ত ধর্মথলোপঃ১ অনযোর্ধ্যে ধর্ম- 
লোপ এব গরীষান্ দৌষঃ স্তাঁৎ; ইতি হেতো:, অত্র ধর্মলোপনিবর্তনে মতিম্ অকরোৎ 1১৮1 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
পুষ্ণতি, তত্বদ্বিতি ॥১১--১৪| উতৎসঙ্গে অঙ্কে ॥১৫--১৬ ছুঃখশীলো ছুঃখপ্রদশীলো ধন্মাত্মা 
চ। কথং কেন প্রকাঁরেণাঁপরাধিনী ন ভবেষমিত্যর্থ: 1১৭ কর্তব্যকো টিগ্বষমূপন্তস্ত ধর্মলোপমেৰ 

ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন করিয়া, পবিশ্রান্তেব স্তায় গাটভাবে নিদ্রিত হইলেন ; সেই 

ব্রাহ্মণ নিদ্রিত হইলে, সূর্য্য অস্তাঁচলে যাইবাব উপক্রম করিলেন ॥১৪-_-১৫॥ 
মহধি শৌনক। তাহাব পব দ্বিবসেব অবদান হইয়া আদসিলে, তখন সেই 

বুদ্ধিমতী বান্ুক্রিএ্ভগিনী ভর্তীৰ সন্ধ্যার সময অতীত হইবার সম্ভীবনায় ধর্্মলোপের 
ভয়ে ভীত-হইনী চিন্তা কবিতে লাগিলেন_-॥১৬॥ 

স্বামীকে নিদ্রা হইতে জাগাঁন আমার উচিত হইবে কি না? উনি পরিশ্রান্ত 
হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন , এ অবস্থাঘ জাগাইলে আমাব অপবাঁধ না হইবে 
কেন? ॥১৭॥ 

একদিকে মুনিব ক্রোধ অন্ত দিকে ধান্সিকেব ধর্্মলোপ ; এই ছু'য়েব মধ্যে 
ধান্মিকেৰ ধর্মালোপই গুকতব দৌষ হইবে, এই জন্যই তিনি ধর্্মলোৌপেৰ নিবৃত্তির 
দিকেই মতি স্থিব করিলেন ॥১৮। 

৬৯ 



৫৪৬ , মহাভাবতে আদি- 

ইতি নিশ্চিত্য মনসা! জবৎকারুর্ভূ' জঙ্গমা । 
তস্বষিং দীপ্ততপসং শয়ানমনলোপমম্ ॥২০॥ 

উবাঁচেদং বচঃ শ্রক্ষং ততো মধুবভাষিণী ৷ 
উত্ভিষ্ ত্বং মহাভাগ ৷ সূর্য্যোইস্তমুপগচ্ছতি ॥২১।॥ (বুগ্কম্) 
সন্ধ্যামুপাস্ত্ব ভগবন্। অপ স্পুষ্ট্ বতব্রতঃ। 
প্রার্ুক্কতাগ্িহোত্রোহযং সুহূর্তো বম্যবাকণঃ ॥২২॥ 

সন্ধ্যা গ্রবর্তৃতে চেষং পশ্চিমায়াং দিশি প্রভো 1 | 
এবমুক্তঃ স ভগবান্ জবৎকা রুর্মহাতপাঃ ॥২৩॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 
নন্গ কোপো বা কথং ধর্মলোপো বা কথমিত্যাহ উথাপযিষ্য ইতি। যদি এনং মুনিং 

নিদ্রাত উত্থাপযিষ্তে » তদা এষ গ্রুবং নিশ্চিতমেব কোঁপং কবিষ্যতি। সন্ধ্যাযা অতিক্রমণে 

চাশ্ত ক্ুবং ধন্মলোপো ভবে ॥১৭| 

ইতীতি। মধুবভাঁধিণী, ভূজন্বমা নাগজাতীঘা, জবৎকাঁকমুদাখ্যা বাস্থকিভগিনী, মনসা, 
ইতি ধর্মলৌপ এব গবীয়ান্ দৌষ ইথম্, নিশ্চিত্য, ততো! দীপ্ততপনম্, তেজসা চ অনলোপ- 
মম্, শয়ানং নিদ্রিতম। তম্ খধিং জবৎকাঁরুম্, ইদং শ্রক্ষং কোমলং বচঃ, উবাচ। হে 
মহাভাগ ! ত্বং নিদ্রাত উত্তিষ্ঠ , যেন হি ভূর্য্যঃ অন্তম্ উপগচ্ছতি ॥২০-_২১॥ 

সম্ধ্যামিতি। হে ভগবন্। ত্বম্ঠ অপো জলানি, চরণাদৌ স্পৃষ্া, ষতব্রতোহবলম্বিত- 
চিত্তৈকাগ্র্যঃ সন্, সন্ধ্যাম্, উপাস্য আবারএহি। “সাষং প্রাঁতর্জ,হোতি” ইতি শ্রতেঃ প্রাহুক্কৃতম্ 
আরব্ধমূ অগ্রিহোত্রং যাঁগো যদ্মিন্ স তাদৃশ:, অধৎ মুহূর্ত: রম্যঃ সন্ধ্যাবাগশীতলবাধুপ্রচাবাি- 

হেতোর্মনোহবশ্চাসৌ দ্াকণো দস্থ্যতম্তবাগ্য বিতাবাস্তযস্কবশ্চেতি স তাদৃশো বর্ততে ॥২২ 
সন্ধ্যেতি। হে প্রভো। পশ্চিমীযাং দ্িশি চ, ইযং সন্ধ্যা সন্ধ্যারাঁগঃ প্রবর্ততে । এবমুক্তঃ 
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গুৰকরোতি, কোপো। বেতি ॥১৮--২১ প্রাছুফূতোহগ্লিহোত্রো বহির্ধন্মিন স প্রাদুষ্কতাগ্রি- 

যদি ইহাকে উঠাই, তবে নিশ্চঘই ইনি ক্রোধ কবিবেন , আবাব যদি সন্ধ্যা 
সময় অতীত হইযা৷ যায়, তাহা হইলে ইহাঁৰ ধর্ম নষ্ট হইবে ॥১৯। 

মধুবভাঁষিণী নাঁগকন্তা জবৎকাঁক মনে মনে এইবপ স্থিব কবিষা, তাহাব 
পব মহাতিপন্থী, অগ্রিতুল্য তেজীষান্, নিদ্রিত মহধি জবৎকাঁককে এইবপ কোমল 
বাক্য বলিলেন_মহাশষ ! আপনি উঠুন, সূর্য অস্ত যাঁইতেছেন ॥২০-_-২১॥ 

ভগবন্। আপনি হস্ত-পদাদি প্রক্ষালন কবিষা সংযতচিত্তে সন্ধ্যা 
উপাঁসনা ককন। খধিবা অগ্রিহোত্র আবস্ত কবিয়াছেন; এই মুহূর্তটি সুন্দবও 
বটে, ভযঙ্কবও বটে ॥২২। 

প্রভু! পশ্চিমদিকে সন্ধ্যার বক্তিমা প্রকাশ পাইতেছে” এইবপ বলিলে 



পর্ববণি দিচত্বাবিংশোহ্ধ্যাষঃ 1 ৫৪৭ 

ভা্ধ্যাং প্রস্ষ,বমাণৌষ্ঠ ইদং বচনমন্রবীৎ | 
অবমানঃ প্রযুক্তোহয়ং ত্বয়া মম ভূজঙ্গমে ! ॥২৪॥ (যুগ্ম) 

সমীপে তে ন বতস্তামি গমিষ্যামি থাগতম্ | 

শক্তিবন্তি ন বামোরু ! ময়ি জুপ্ডে বিভাবসোঃ ॥২৫। 

তান্তং গন্তং যথাকালমিতি মে হৃদি বর্ততে | 
ন চাপ্যবমততস্তেহ বাসে! বোচেত কম্তচিৎ ॥২৬॥ (যুগ্ধকম্) 

কিং পুনর্ধন্শীলম্ত মম বাঁ মদ্বিধস্ বা। 

এবমুক্তা জবৎকা রুর্ভ্্র্ণ হৃদয়কর্পপনম্ ॥২৭॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 
স্ ভগবান্ মহাঁতপা জবৎকাকঃ, প্রন্ফুরমাণঃ কোঁপেন ম্পন্দমান ওয্টো যন্ত স তাঁদৃশঃ সন্, 
ভার্ধ্যামূ, ইদ্দং বচনম্ অব্রবীৎ। হে ভূজঙ্গমে! ত্যা, অয়ং নিদ্রাভঙ্গ এব মূম অব্যানঃ, 
প্রযুক্ত: কত: ; নিক্টন্যৈব নিদ্রাভক্বদর্শনাদদিতি ভাবঃ ॥২৩--২৪1 

মমীপ ইতি। বামো, হুন্দবৌ উদ যন্তান্তংসঘোধনম্। হে বামোরু! তে তব সমীপে, 
ন বহ্স্যামি স্থশ্তামিঃ যথা আগতং তথৈব গমিগ্তামি। মধি স্থপ্তে নিদ্রিতে সতি, বিভা- 

বসোঃ স্ুর্ধ্যস্ত, যথাকাঁলম্ অন্তং গন্ং ন শক্তিরন্তি, ইতি বিশ্বাসো মে মম হাদি বর্ততে। 

অতএব ইহ ভবনে, অবমতস্ত অবজ্ঞাতস্ত কম্যচিদপি জনস্ত, বাসো ন বোচেত 1২৫২৬] 
কিমিতি। ধর্মশীলস্ত মম বা, মদধিধস্ ধর্মশীলশ্ অন্যন্য বা, কিং পুনর্বাসো বোচেত, অপি 

তু কথমপি নেত্যর্থঃ। বাস্থকের্ভগিনী জরৎকাঁকঃ, ভত্র্ণ পত্যা জবৎকারুণা, এবম্ উক্তা সতী, 
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হোত, "অগ্নিহোত্রোহগ্রিহবিষৌ”রিতি মেদিনী। বম্যো ধর্মসাধনত্বাৎ দারুণৌ৷ ভূতাদিপ্রচারাৎ 

মহাতপস্বী ও মাহাত্যশালী জরতকাঁকবৰ ওষ্ঠ কীপিয়া উঠিল; তিনি ভার্ধ্যাকে 
এই কথা বলিলেন-_নাঁগকন্তে ! তুমি নিদ্রাভঙ্গ কবিয়া আমাব প্রতি অবজ্ঞা 
কবিয়াছ ॥২৩--২৪1 

অতএব স্ুন্দবি। আঁমি আব তোমাৰ নিকটে থাঁকিব না, আমি যেমন 
আসিবাছিলাম, তেমনই যাঁইব। দেখ-আমি নিত্রিতি থাকিতে, য্থাঁসময়ে 
সুর্যেব অস্ত যাইবা ক্ষমৃতাই নাই; এই বিশ্বীসই আমাৰ মনে রূহ্যাছে। 
অবজ্ঞীৰ পাত্র হইয়া কাহাবও এইখানে বাস করিবার ইচ্ছা থাঁকিতে 
পাবে না ।২৫--২৬॥ 

তাহাতে আমি ত ধান্মিক ; সুতরাং আমাব বা আমাৰ মত অন্য ধাম্মিক 
লোকেব বাঁদ কবিবাঁব ইচ্ছা ত কোঁন বকমেই থাঁকিতে পাঁবে না? স্বামী 
এই কথা বলিলে, বাঁস্ুকিভগিনী জরৎকাঁকব হৃদয় কীপিঘা উঠিল; ভখন 



৫৪৮ মহাভীবতে * আদি- 

অক্রবীন্ভগিনী তত্র বাস্থকেঃ সন্নিবেশনে | 

নাবমানাৎ কুতবতী তবাহং বিপ্র। বৌধনম্ ॥২৮॥ (যুগ্ধকম্) 
ধর্মলোপো ন তে বিপ্র! স্তাদিত্যেতন্ময়া কৃতম্ | 
উবাচ ভার্ধ্যামিত্যুক্তো৷ জব কারুর্মহাতপাঁঃ ॥২৯॥ 
খা কোপসমাবিউন্তক্ত,কামো ভূজঙ্গমাম্। 
ন মে বাগনৃতং প্রাহ গমিষোহহং ভূজঙ্গমে ! ॥৩০॥ (যুগ্ম) 
সময়ো হোষ মে পুর্ববং ত্বয়া সহ মিথঃ কৃতঃ | 

স্থম্ম্য্ষতো ভদ্রে ৷ ক্রয়াস্্ং ভ্রাতবং শুভে ! ॥৩১॥ 
ইতো ময়ি গতে ভীরু! গতঃ স ভগবানিতি। 
তর্চাপি ময় নিজ্্রান্তে ন শোকং কর্ত,মর্হসি ॥৩২॥ (যুগ্কম্ ) 

ভাবতকৌমুদ্ী 
তত্র সন্নিবেশনে গৃহে, হ্বায়স্ত, কম্পনং যম্সিন্ কর্শণি তদ্যথা তথা, অব্রবীৎ্। কিং তদিত্যাহ-_ 

হে বিপ্র! অহ্ম্, অবমানাৎ অবঙ্ানাৎ, তব বোধনং জাগবণং ন কৃতবতী ।২৭--২৮| 
তহি কথং মম বোঁধনং কৃতব্তীত্যাহ__ধর্মেতি । হে বিপ্র! সন্ধ্যাতিক্রমেণ তে তব 

ধর্মলৌপো নস্যাৎ, ইতি হেতৌঃ মযা এতত্তব বোঁধনং কৃতম্। ভীধ্যযা ইত্যুক্ত এব 

কৌপসমাবিষ্টো! মহাঁতপা জবৎকারু: খষিঃ, ভীর্ধ্যাং ভূজঙ্গমাং নাগকন্যাঁম্, ত্যক্ত.কামঃ: সন্ঃ 
ইদমুবাচ--হে ভূজঙ্গমে! নাঁগজাতীযে ! মে মম বাক, অনৃতং মিথ্যা, ন প্রাহ ন 

ব্রবীতি। অতএব গমিষ্যামীতি প্রাগুক্রতীর্দেব অহং গমিস্তে /২৯--৩০| 

সময় ইতি। হেভদ্রে! মে মধা, পূর্ব তুয়া পহ মিথঃ পবম্পরম্, এষ হি উক্তবপ এব, 
সময়ো নিষমঃ কৃতঃ। অতএব হে শ্ুভে! অহং ত্যা সহ হুখম্, উধিতঃ কৃতবাসঃ অস্থি। 

মধি ইতো৷ গতে সতি, হেভীক। ভযশীলে। স ভগবান্ জরৎকাকুর্গত ইতি ত্বং ভ্রাতরং 

বাস্থকিং ক্রপ্নাঃ। মষি নিষ্কান্তে সতি, ত্বমপিচ শৌকং ন কর্ভুমহসি , পূর্বনিযমাদেবেতি 
ভাবঃ )৩১--৩২। * 

তিনি সেই ঘবে থাঁকিয়া বলিলেন- -ব্রান্মণ! আমি অবজ্ঞা করিয়া আপনার নিদ্রা 
ভঙ্গ করি নাই ॥২৭-_২৮॥ 

কিন্তু ব্রাহ্মণ! আঁপনাব ধন্ম নষ্ট না হয, এই জন্তই আমি আপনাব 
নিদ্রাভঙ্গ কবিযাছি'। এই কথা৷ বলিবামাত্রই জরংকারুমুনিব ক্রোধ হইল, 
তখন তিনি দেই নাঁগজাতীয়া ভাঁ্যাকে পরিত্যাগ করিবাব ইচ্ছায় বলিলেন-_ 
“নাগকন্তে। আমার বাক্য কখনও মিথ্যা বলে না; অতএব আমি নিশ্চয়ই চলিয়া 

যাইব ॥২৯--৩০) 

ভদ্রে! পুর্বে আমি তোমাৰ সহিত পবস্পর এইবপ নিয়মই করিয়ীছিলাম। 
অতএব কল্যাণি! আমি এত কাল যাব তোমাব সহিত সুখেই বাস কবিয়াছি ॥ 
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ইত্যুক্তা সাহনব্যাঙ্গী প্রত্যুবাচ মুনিং তদা | 
জবৎ্কারুং জব্কারুশ্চিন্তাশোৌকপবায়ণা ॥৩৩॥ 

বাম্পগদ্গদয়! বাচা মুখেন পবিশুষ্যতা | 
কৃতাগ্জলির্বাবোহ] পর্য্যশ্রুনয়না ততঃ ॥৩৪॥ 

ধৈর্ধ্যমালম্থ্য বামোরহদয়েন প্রবেপতা | 
ন মামহসি ধর্মজ্ঞ ! পবিত্যক্ত,মনাগসম্ 7৩৫॥ 

ধন্মে স্থিতাঁং স্থিতো ধর্মে সদ প্রিয়হিতে রতাম্ । 
প্রদানে কাবণং ষচ্চ মম তুভ্যং দ্বিজোভম ৷ ॥৩৬| 

তদলববতীং মন্দাং কিং মাং বক্ষ্যতি বাস্থৃকিঃ | 

মাতৃশাপাঁভিভূতানাঁং জ্ঞাতীনাং মম সতম ! ॥৩৭॥ 
৩] 

ইতীতি। জরৎকাঁরুণ! ইতি উক্তা, ততঃ অনব্যাঙ্গী অনিন্্যাঙ্গী, বামোব: সুন্দরোর- 
যুগলা, চিস্তাশৌকপরাষণ। নাগবক্ষাবিষধিণী চিন্তা ভর্তৃবিরহেণ চ শোকম্তদুভষুক্ত। পর্য্যশ্র- 

নয়ন! নয়নয়োরাগতাশ্রজলা, পবিশ্তয্যতা মুখেন, প্রবেপত৷ কম্পমানেন হ্ৃ্দয়েন চ বিশিষ্টা, 
বরারোহা উত্তমা, লা জবৎকারুত্তদাখ্যা বাস্থকিভগ্রিনী, ধৈধ্যম্ আলম্বয কৃতাঞ্জলিঃ সতী; তদা, 
বাম্পগদ্গদ্যা বাচা, মুনিং জরৎকারুমূ, প্রত্যুবাচ_হে ধর্শজ্ঞ! ধর্ণে স্থিতন্ম১ অনাগসং 
নিরপরাধামং বিশেষতশ্চ ধর্মে স্থিতাঁম সদৈব প্রিয়হিতে রতাঞ্চ মাম্, পরিত্যভ,ং ন অর্হসি। 
হে দ্বিজোন্তম। তুভ্যং মম প্রদ্দানে, যচ্চ কারণং প্রষৌজনমাসীৎ* তৎ কাবণং পুত্রমিত্যর্থ:, 
ল্অন্ধবতীম্, অতএব মন্দাং ভাগ্যহীনাং মাম্, বাস্থকিঃ কিং বক্ষ্যতি। নন্গ কিং তত কারণ- 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
1২২--২৪|॥ বিভাবসোঃ স্য্যন্ত ॥২৫_-৩*॥ মিথোঁহন্তোন্তমূ ॥৩১--৩২॥ চিন্তা ভ্রাতৃকাধ্য- 

এখন আমি এখান হইতে চলি গেলে, তুমি তোমাব ভ্রাতা বাস্থকিকে বলিবে যে, 
সে মহধি চলিয়া গিয়াছেন। হে ভযনীলে! আমি চলিয়া গেলে, তুমিও শোক 
কবিও না? ॥৩১--৩২॥ 

মহধি জবৎকারু এইবপ বলিলে, অনিন্দ্য্ুন্ববী জবৎকাকর ( মনসাদেবীব ) 
চিন্তা ও শোক উপস্থিত হইল, নয়নে অশ্রুজল আসিল, মুখ শুকাইয়া গেল 
এবং বুক কীপিতে লাগিল ; তখন তিনি ধৈধ্য অবলম্বন কবিয়া, কৃতাগ্রলি 
হইয়া বাম্পগদ্গদ বাক্যে মহর্ষি জবৎকাঁককে বলিলেন-_-“হে ধর্ম্জ্ঞ! আপনি 
ধর্মে রহিয়াছেন, আমিও ধর্মেই আছি, আর সর্বধদীই আপনা প্রিরকার্যেবই 
অনুষ্ঠান করিতেছি এবং হিতসাধনে ব্যাপৃত আছি; বিশেষত আমাব কোনই 
অপবাঁধ নাই$ এ অবস্থায় আপনি আমাকে ত্যাগ করিতে পারেন না। 
হে ত্রান্মণশ্রেক্ঠ! আপনাকে আমায় দান কবিবাব ষে প্ররোজন ছিল, তাহা 



৫৫০ মহাভাবতে আরি- 

অপত্যমীপ্সিতং ত্বত্তস্তচ্চ তাবন্ন দৃষ্ঠাতে । 
ত্বতো হৃপত্যলাভেন জ্ঞাতীনাং মে শিবং ভবে ॥৩৮॥ (কুলকম্) 
সম্প্রয়োগো ভবেন্নায়ং মম মোঘস্তর়া! দিজ ! | 
জ্ঞাতীনাঁং হিতমিচ্ছন্তী ভগব্ংস্ত্াং প্রসাদযে ॥৩৯॥ 
ইমমব্যক্তরূপং মে গর্ভমাধায সত্তম 11 
কথ, ত্যক্ত1 মহাত্মা! সন্ গন্তমিচ্ছস্তনাগসম্ ॥৪০॥ 
এবহুক্তস্ত স মুনির্ভাধ্যাং বচনমন্রবীৎ । 
যদ্যুক্তমন্্রূপঞ্চ জরণ্কীরুং তপোধনঃ ॥৪১॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 
মিত্যাহ--মাতৃশীপেন অভিভূতাঁনাং মম জ্ঞাতীনাং জাঁতিভিবিত্যর্থঃ ত্বত্তস্তব সকাশীৎ্, মম 
অপতাং পুত্রঃ, ঈদ্গিতং প্রাপ্ধ,মিষ্টম্, কিন্তু তৎ অপত্যম্, ইদানীমপি তাঁবন্ন দৃণ্ঠতে। হি 
যন্মাৎ, ত্ৃত্তস্তব সকাশাঁৎ, অপত্যলাঁভেন, মে মম, জ্ঞতীনাং সর্পাণাম, শিবং মঙ্গলং ভবেখ। 

ষডংভিঃ ক্লৌকৈঃ কুলকমিদম্ ॥৩৩--৩৮| 
নন্নু মমেমং সংসর্গং কিং লিচ্ষলং মন্তসে যেনৈবং ব্রবীষীত্যাহ--সন্প্রযোগ ইতি। হে 

দিজ। তা সহ অযং মম সম্প্রযোগো মৈথুনসংসর্গঃ, মোঘো নিক্ষলঃ। ন ভবে ইতি মন্য 
এবেতি ভাঁবঃ। হে ভগবন্। তথাপি জ্ঞাতীনাং সর্পাণাং হিতমিচ্ছন্তী অহম্,। ত্বাং 

প্রসাঁদযে প্রসাঁদীষ অভ্যর্থষে ॥৩৯ 

ইমমিতি। হে সত্তম। সাধুশ্রে্ঠা মে মম, ইমম্, অব্যক্ং স্্ীপুরুষান্যতবতযা 
ইদ্দানীমপি অস্পষ্টং বপং লক্ষণং যস্ত তং তাদৃশম্, গর্ভম্, আধাষ জনয়িত্বা, ত্বং মহাত্মা সন্, 
অনাগসং নিরপরাধাং মাঁম্, ত্যক্ত7, কথং গন্তমিচ্ছসি ১ তথা চ সতি কন্ঠোৎপর্তো জ্ঞাতীনা- 
মিচ্ছাব্যাঘাতঃ, নিবপবাঁধায়া ধর্মপত্যান্ত্যাগেন চ তব মহাত্বত্বহাঁনিরিত্যাশযঃ 1৪০) 

আমি অগ্যাপি লাভ কবিতে পাবি নাই; সুতবাং আমি ছূর্ভগাঃ এ অবস্থায় 
বাস্ুকি আমাকে কি বলিবেন। মাতৃশীপে অভিভূত জ্ঞাতিবর্গ আপনা হইতে 
আমা পুত্র কীমন! কবিষাছিলেন; কিন্তু সে পুত্র অগ্ভাপি দেখা যাইতেছে না। 
আপনা হইতে আমাৰ পুত্র হইলে, তাহা দ্বাবা আমাৰ জ্ঞাতিবর্গেব মঙ্গল 
হইত ॥৩৩--৩৮] 

ব্রাহ্মণ! আপনাব সহিত আমাব এই সংসর্গ নিষ্ষল হইবে নাঃ ইহা আমি 
বীকাৰ কবিঃ কিন্তু তথাপি ভগবন্! আমি জ্ঞাতিদ্িগেব হিত কামনা 
কবিয়াই আপনাৰ অন্থুগ্রহ প্রার্থনা কৰি ॥৩৯| 

হে সাধুশ্রেষ্ঠ! আপনি মহাত্বা, আমিও আপনার নিব্পবাধা ধর্্পত়ী, 
এ অবস্থায় আপনি আমাৰ এই অস্পষ্টলক্ষণ গর্ভ উৎপাদন করিয়া, কি প্রকাবে 
আমাকে পবিভ্যাগ কবিয়! চলিয়া যাইবাব ইচ্ছা কবিতেছেন 1 08৭| 



পর্বণি দিচত্বাবিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ৫৫১ 

অস্ত্যয়ং স্বভগে ! গর্ভন্তব বৈগ্বানবোপমঃ 
খষিঃ পবমধন্মাতাব্দেবেদাঙ্গপারগ্ঠ ॥৪২॥ 

এবমুক্ত। স ধর্মাত্বা জরৎকারুমহানৃষিঃ | 
উগ্রায় তপনে ভূয় জগীম কৃতনিশ্চয়ঃ ॥৪৩| 

ইতি শ্রীমহাভাবতে শতপাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ববণি 
আস্তীকে জবশ্কারুনির্গমে! নাম দ্বিচত্বাবিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ % 

12360. রি 

ভাব্তকৌমুদী 
এবমিতি। ভাধ্যযা এবমক্ত্ত তপোধনঃ স জরৎকারমু্নিঃ, ভাখ্যাং তাং জবকারুম্, 

যৎ বচনম্, যুক্ত স্যায্যম্, অনুবপং যোগ্য স্তাৎ্, তৎ বচনমূ, অব্রবী 18১1 
অন্তীতি। হে স্থভগে! বৈশ্বীনবোপমঃ তেজস। অগ্নিতুল্যঃ, পবমধর্শাত, বেদবেদাঙ্গ- 

পারগশ্চ, কশ্চিৎ খধিঃ অয়ং তব গর্ভে গর্ভরূপঃ অস্তি। অতএব তব জ্ঞাতীনামভিলাষঃ 
পূর্ণ এব ভবেদিতি ভাব 0৪২ 

এবমিতি। এবম্ উত্কী, ধর্ধাত্ব! মহাঁন্ খবি: সদ জরৎকাকঃ, ভূষঃ পুনবপি, উ্রায় 
ভষস্কবায় তপদে কৃতনিশ্চঘঃ সন্ জগীম। জরৎকারুঃ খলু তপস্থার্থ, পুনর্গমনোদ্েশেনেব, 
তাদৃশনিদ্রাচ্ছলং ₹তবানিত্যবধেষম্ 1৪৩] 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচ্য-শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাঁগীশভট্রাচারধ্যবিরচিতাঁধা যহাঁভাঁবত- 
টীকাষাং ভাব্তকৌমুদ্ীসমাখ্যায়ামাদিপর্বণি আত্তীকে দিচত্বারিংশোহ্ধ্যাযঃ 1০1 

স্পা বব শপ 

ভারতভাবদীপঃ 
বিষয়িণী। শোকো ভর্তৃবিযোগজঃ 1৩৩--৩৮। সন্প্রয়োগঃ স্বব্ধঃ। মোঘে! নিগ্ঘলঃ ॥৩৯__-৪৩] 

ইতি শ্রীমহাভীবতে নৈলকণ্ঠীষে আদিপর্বণি ভাবতভাবদীপে ছিচত্বাবিংশোহধ্যাযঃ 1৪২) 
৯৩ --:::222:0220:77777777 

মনসাদেবী এইবপ বলিল, তপস্বী জবংকাকমুনি ভীহাঁকে ন্যাষ্য ও উপযুক্ত 
কথা বলিলেন-18১॥ 

'ভাগ্যবতি! মহাধাম্মিক, বেদ ও *বেদাঙ্গপাবদর্শী এবং অগ্নিতুল্য তেজীয়ান্ 
কোন খধি, তৌমাঁব এই গর্ভবূপে বহিযাছেন' ॥৪২॥ 

এই কথা বলিয়া ধর্মাত্বা মহবি জবৎকাক *পুনবায় ভরম্কর তপন্তাব জন্য 
কৃতনিশ্চয় হইয়া, সে স্থান হইতে চলিযা৷ গেলেন ॥৪৩। 

৩৮:০, 
পপি 0স্ত্০ 

* ” নগতচতারিংশোহধ্যাঘঃ, “...চতুশচত্ারিংশোহধ্যাম+ ইতি পাঠভেকো। 



ক্রিচত্বারিৎশোধ্ধ্যায়ঃ। 
০১:১০, 0827 

সৌতিরুবাচ। 
গতমাত্রন্ত ভর্ভীবং জবৎকাঁরুরবেদয়ৎ। 
ভ্রাতুঃ সকাশমাগত্য যাথাতথ্যং তপোধন 1 ॥১॥ 

ততঃ স ভূজগশেষ্ঠঃ শ্রত্বা স্মহ্দপ্রিয়ম্। 
উবাচ ভণ্গিনীং দীনাং তদা দীনতবঃ স্বয়ম্ ॥২॥ 

বাস্থকিরুবাচ। 

জাঁনাসি ভদ্রে। বশ কার্্যং প্রদানে কাবণঞ্চ যু ।' 

পন্নগানাং হিতার্থায় পুত্রস্তে স্যাভতো যদি ॥৩| 
স সর্পসত্রাৎ কিল নো মোক্ষযিষ্যতি বীর্য্যবান্। 
এবং পিতামহ? পুর্ববমুক্তবাংস্ত স্বরৈঃ সহ ॥8॥ (যুগ্কম্) 

পাশ ৯ শশী এ শত 

গতেতি। হে তপোধন। শোৌনক। জবৎকারর্বাস্থকিভাগনী, ভ্রাতুর্বাস্থকেঃ সকাশম্ 
আগত্য, যাথাতথ্যং যথাঁথং যথা! স্তাভথা, স্বার্থে যণপ্রত্যয়াৎ, গতমাত্রমেব ভর্ভীবং জবৎ- 

কারুমুনিম্, অবেদযৎ জ্ঞাপিতবতী ॥১ 
তত ইতি। ততঃ পবম্, স ভূজগশ্রেষ্ঠো বাক্থকি:, তৎ সথমহত্, অপ্রিযং শ্রত্া, তদৈব 

সবয়, দীন্তরং সর্পকুলনাশাশঙ্কাবশাৎ অতীবকাতবঃ অন্ দীনাং ভর্ভুশোকেন কাতরাম্, 
ভগিনীম্ উবাচ ॥২| 

জানাসীতি। হে ভদ্রে। যৎ কার্ধ্যম্ অস্মাকং যৎ উদ্দেশ্মাসীৎ্, যচ্চ জবৎ্কারুমুনযে 
তব প্রদানে কাবণম্ অস্মাকং প্রযোজনমাসীৎ, তৎ সর্ধবমেব ত্বং জীনাসি। তথ] চ পন্নগানাং 

হিতীর্ধথাষ, তে তব, ততো জবৎকারুমুনিতঃ, যদি পুত্রঃ স্তাৎ, তদা স বীধ্যবান্ তেজন্বী পুত্র: 

নঃ অম্মান্, সর্পসত্রা্ মোক্ষয়িস্ততি। এবং কিল জুবৈর্দেবৈঃ সহ, পিতামহো বর্ষা, পূর্ববম 
উক্তবাঁন্॥৩-_-৪॥ 

সৌতি বলিলেন-__মহধি শৌনক ! ভর্তা চলিযা যাঁওযামীত্রই মনসাঁদেবী 
বান্ুকিব নিকট যাঁইয। যথাঁধথভাবে সে সংবাদ জানাইলেন ॥১॥ 

তাঁহাব পব, নাগবাজ বাসুকি সেই গুকতব অপ্রিয় সংবাদ শুনিয়া, তখন নিজে 
অত্যন্ত কাতব হইয়া» পতিবিবহকাতবা৷ ভগিনীকে বলিলেন ॥২॥ 

_.. বাস্ুকি বলিলেন__ভদ্রে! আমাদেব যে উদ্দেম্ত ছিল এবং জবৎকাক- 
মুনিব হস্তে তোমাকে দান করিবাব যে প্রয়োজন ছিল, সে সমস্তই তুমি জান। 
সর্পকূলেব মঙ্গলেব জন্য সেই জবৎকাকমুনি হইতে তোমাৰ যদি পুত্র হয়, তবে 
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অপ্যস্তি গর্ভঃ স্থভগে ! তন্মাত্তে মুনিসভমাৎ | 

ন চেচ্ছাম্যফলং তন্ত দাবকম্ যনীষিণঃ ॥৫॥ 

কামঞ্চ মম ন ন্যাব্যং প্রষ্ট, ত্বাং কার্ধ্যমীদৃশম্। 
কিন্তু কার্ধ্যগরীয়্ত্াতিতস্তাহমচুচুদম্ ॥৬॥ 

ুবার্ধযতাং বিদিত্বা চ ভর্ত,স্তেহতিতপন্থিনঃ | 
নৈনমন্াগমিধ্যামি কদাচিদ্ধি শপে স মাষ্ ॥৭॥ 
আঁচক্ষু, ভদ্দরে। ভর্তৃ্ত্ং স্ববমেব বিচেষ্টিতম্। 
উদ্ধবন্থ চ শল্যং মে ঘোরং হুদি চিরস্থিতম্ ॥৮॥ টিটি রী ০ 

অপীতি। হে সুভগে। তম্মান্মুনিশ্তমাৎ, তে তব, গর্ভ; অন্তি অপি কিমূ?। তন্ত 

মনীধিণো জ্ঞানিনো জবৎকাবোঃ, দীরকন্শ পরিণধব্যাপারম, অফলং ত্বদ্গর্তসঞ্চারাভাবেন 
নিক্ষলমূ* ন চ ইচ্ছামি ন সম্ভাবযাঁমি ॥৫| 

কামমিতি। হে ভগিনি। ত্বাম্, ঈদৃশং কার্ধ্যং লজ্জাকবং ব্যাপাবং প্রষ্্ম* মম কামং 
পর্ধযাঞ্তমেব ন ন্যায্য নোচিতম্। কিন্তু তথাপি ততন্তম্মাৎ, কাধ্যস্য সর্পকুলবক্ষাব্যাপারস্ত 
গৰীষস্থা্বেতোঁঃ, অহম্* ত্বা ত্বাম্, অচুচ্দৎ ব্তুং প্রেরিতবান্ ॥৬| 

দর্বার্যতীমিতি। অতিতপস্থিনঃ, তে তব, ভর্ভূরৎকারুমুনেং, দূর্বাধ্যতাং প্রস্থানাৎ 

দুনির্বারণীষতাঁম্, বিদিত্বা অতিতপস্িত্বার্দেব জ্ঞাত্বা, এনং তব ভর্ভীরম্, ন অন্বাগমিস্তামি ন 
পশ্চাদ্ধাবিক্তামি। তথাতে চ স কদাচিন্মাং শপেছ্ 19] 

আঁচক্ষেতি। হে ভন্দরে। ত্বং ভর্ভং সর্ব্বং বিচেষ্টিতং ব্যবহারমেব, আঁচক্ষ, ভ্রুহি। 
মে মম হৃদি চিবস্থিতং ঘোরং শল্যং শল্যমিব উদ্বেগম্: উদ্ধবন্ উত্তোলয় ॥৮1 

সেই তেজস্বী পুত্র আমাদিগকে সর্পলত্র হইতে বক্ষা কবিবে , এই কথা স্বয়ং ব্রহ্মা 
দেবগণেব সহিত পুর্বেবে বলিযাঁছিলেন ॥৩__৪॥ 

অতএব জিজ্ঞাসা কবি, ভাঁগ্যবতি ! মুনিশ্রেষ্ঠ সেই জবৎকাঁক হইতে তোমা 
গর্ভ হইয়াছে কি? তীহাব মত জ্ঞানী লোকের পরিণয় ব্যাপার ঘে নিক্ষল হইবে, 
তাহা আমি মনে করি না ॥৫॥ 

তোমার নিকট এইবপ বিবয় জিজ্ঞাসা কৰা আমাৰ পক্ষে অত্যন্ত অসঙ্গত। 
তথাপি কাধ্যের গুকত্ববশতঃ তোমাকে আমাব জিজ্ঞাসা কবিতে হইল ॥৬॥ 

তোমার ভর্তা তপস্তার অত্যন্ত অন্ুবাগী বলিয়া তাহাকে ফিবা যাইবে নাঁ, ইহা! 
বুঝিয়৷ আমি তাহার পিছনে যাইব না । কেন না, তাহা হইলে হয় ত কখনও তিনি 
আমাকে অভিসম্পাত করিবেন ॥৭॥ 

অতএব ভদ্রে! তুমি তোমার ভর্তার সমস্ত ব্যবহাবগুলিই আমার নিকট 

বলঃ আমাব হৃদবে চিবকাল যে ভয়ঙ্কব শল্য রহিয়ীছে, তাহাব উদ্ধাব কৰক? ॥৮1 
৭৩ 



৫৫৪ মহাভাবতে আঁদি- 

জবশুকারুত্ততো বাক্যমিত্যুক্ত। প্রত্যতভাষত। 
আশ্বীসযন্তী সন্তপ্তং বাস্তুকিং পন্নগেশ্ববম্ ॥৯॥ 

জরৎ্কাকরুকুবাচ । 

পুষ্ট মযাঁপত্যহেতোঃ দ মহাত্মা মহাতপাঃ | 
অভ্তীত্যুতরমুদ্দিশ্য মযেদং গতবাংশ্চ সঃ ॥১০॥ 
স্বৈবেঘপি ন তেনাহং স্মরামি বিতথং বচঞ্। 
উক্তপুর্ববৰং কুতো বাঁজন্। সাম্পবায়ে স বক্ষ্যতি ॥১১॥ 

ন সন্তাপত্তয়া কার্যযঃ কার্্যং প্রতি ভূজঙগমে ! | 

উৎ্পৎস্যতি চ তে পুব্রো ভ্বলনার্কসমপ্রভঃ ॥১২।॥ 

ভাবতকৌমুদী 
জরদিতি। ততঃ পরম্ বাস্থৃকিনা ইত্যুক্ত! জরৎকাকস্তস্তগিনী, সন্তপ্তমু উদ্বেগেন 

দুঃখিতৎ পন্নগেশ্ববৎ বাস্থুকিম্, বক্ষ্যমাণং বাঁক্যং প্রত্যভাষত 1৯ 

পৃষ্ট ইতি । মযা অপত্যহেতোঃ ুত্রবপং প্রযোজনমুদ্দিন্তঃ মহাত্বা মহাতপাশ্চ স ভর্তা 
পৃষ্ট: ৷ তদানীঞ্চ স ভর্তা, অস্তি তব গর্ভো বর্ততে, ইদ্মুত্তবং মম সমীপে উদ্দিশ্ত অভিধাঁয়। 

গতবান্ ॥১০। 

নন্থু তদ্ধচনস্ত সত্যত্বে কিং মানমিত্যাহ--শ্বৈরেঘিতি। তেন মুনিনা, শ্বৈরেধপি ময! সহ 
্বচ্ছন্দালাপেঘপি, বিতথৎ মিথ্যা বচঃ, উত্তপূর্বম্, ইত্যহৎ ন্ ম্মবামি, অতএব হে বাঁজন্। 
সাম্পরাষে বিপুদদি, কুতঃ স বিতথং বচে। বক্ষ্যতি ॥১১। 

নেতি। হে ভুজঙ্গমৈ! নাঁগকন্তে ! কার্য প্রতি নাগানামুদেশ্টবিষষে, ত্য! সম্ভাঁপে! 

ভার্তভাবদীপঃ 
গতমাত্রমিতি ॥১-৫॥ অচুচুদং কার্ধ/পিদ্ধিং বক্তুং প্রেবিতবান্ ॥৬--৮। জবরৎকারুম্ততো! 

বাক্যমিত্য্তী প্রত্যভাষতেতি বাঁক্যং বচনীষম্, মযোঁচ্যত ইতি শেষঃ। ইত্যুক্তা প্রত্য- 

ভাঁষত গুহ্বচনাবস্তে হোবং বক্তীরো ভবস্তি পশ্চাৎ সন্দেশং ব্দস্তি। যথোক্তং ব্রহ্মবৈবর্তে__. 
“ইন্দৎ বচনমুক্তীগ্রে বাঁক্যং বাক্যবিশীবদঃ। চকারাবশ্তকং কর্ম নর্শদাীতীবমাশ্রিতঃ 1” ইতি 
॥৯। মমেদং কার্য্যযুদ্িন্ত অস্তীত্যুত্তবং দত্তবাঁনিতি শেষঃ ॥১০॥ বিতথং তেন উত্তপূর্বৎং ন 

বাস্থুকি এই কথা বলিলে, মনসাদেবী ছুঃখিত নাগরাজ বান্ুকিকে আশ্বস্ত 
কবতঃ এই কথা বলিলেন ॥৯॥ 

মনসাঁদেবী বলিলেন_“আঁমি আমাৰ পুত্রেব বিষয় সেই মহাত্বী মহধিব নিকট 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ; তাহাতে তিনি “€তোমাঁব গর্ভে পুত্র আছে? এই কথা আমাৰ 
নিকট বলিষা চলিযা গেলেন ॥১০॥ 

তিনি ইচ্ছানুসাবে আলাপেৰ সমযেও যে পূর্বে মিথ্যা কথা বলিযাছেন, ইহা 
আমাব মনে পড়ে না, স্থুতবাং নাগবাজ! বিপদেব বিষষে তিনি মিথ্যা 
কথা বলিবেন কেন ॥১১॥ 
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ইত্যুক্ত1 সহি মাং ভ্রাতঃ। গতো ভর্ভী তপোঁধনঃ। 
তম্মাদৃব্যেতে পৰং দুঃখং তবেদং মনসি স্থিতম, ॥১৩॥ 

সৌতিরুবাচ। 
এতচ্ছত্ব। সনাগেন্দ্রো বাস্থুকিঃ পরা মুদা। 
এবমব্ডিতি তদ্বাক্যং ভগিন্াঃ প্রত্যগৃহত ॥১৪॥ 

সা্তৃমানার্ঘরানৈশ্চ পুজয়া চারুরূপয়া । 
সোদর্ধ্যাং পুজয়ামাস স্বসারং পন্নগোতমঃ ॥১৫। 
ততঃ প্রবরুধে গর্ভো মহাতেজা মহাপ্রভঃ। 

যথা সোঁমো দবিজশ্রেষ্ঠ। শুরূপক্ষোদদিতো দিবি ॥১৬ 
ভাবতকৌমুদী |] 

ন্ কাঁধ্যঃ কর্তব্য । যেন হি তে তব, জলনার্সমপ্রভঃ অগ্রিন্্ধ্যযোস্তল্য এব তেজস্থী পুত্রঃ, 

উৎপংস্ততি উত্পৎস্তাতে 1১২1 

ইভীতি। হেভ্াাতঃ। তপৌধনঃ স মে ভর্তা, মাম্, ইতি পূর্কবোক্তবপম্ উত্ভী। গতঃ। 
তন্মান্ধেতোঃ তব যনসি স্থিতম্ ইদং পরম্ অত্যন্তং ছুঃখম্, ব্যেতু অপগচ্ছতু ॥১৩1 

এতদিতি। স নাগেন্ছো বাস্থকি, ভগিনীমুখাৎ এতদ্বাক্যং শ্রত্বা, পবধা! অত্যন্তয়া, মুদা 

আনন্দেন, 'এবমন্ত' ইতি উত্তেতি শেষঃ, ভগিশ্তান্তদ্াক্যম্ প্রত্যগৃহৃত অঙ্গীকৃতবান্ ॥১৪॥ 

সান্তেতি। পন্নগোত্তমো বাসুকিঃ, সাসুং মধুববচনপ্রযোগঃ মানো গৌরবকরণম্ অর্থ- 
দানঞ্চ তৈ অন্পন্নযা চারুরপয়া মনোহিবষা পূজয়া, সোদর্ধযাং সহোদরামূ, শ্বসারং ভগিনীম্, 
পৃজযাঁমাস ॥১৫। 

তত ইতি। হে দ্িজশ্রেষ্ঠ! শৌনক! ততঃ পরম, দিবি আকাশে শুরুপক্ষোদিতঃ 
সৌমশন্দ্রো ঘথা বর্ধতে ; তখৈব মহাতেজা মহাঁপ্রভশ্ স গর্ভ, প্রববৃধে বৃদ্ধিং প্রাপ 1১৬ 

ভাঁব্তভাবদীপঃ 
স্মরামি। সাম্পবাষে মহ্ছটে। “্লাম্পরায়ো রণাপদোঃ” ইতি কোষঃ 1১১---১৬] প্রজজ্ঞে 

নাগকন্তে ! তুমি নাঁগদিগেব উদ্দেশ্টসিদ্ধিব বিষবে দুঃখ কবিও না । কেন না, 
তোমাব গর্ভে অগ্নি ও সূধ্যতুল্য তেজীরান্ পুত্র জন্মিবে ॥১২।॥ 

ভ্রাত! আমাব সেই তপস্ী স্বামী আমাকে এই কথা! বলিবাই চলিরা! গেলেন; 
অতএব আপনাঁব মনে যে গুকতব ছুঃখ আছে, তাঁহা দূৰ হউক" ॥১৩। 

সৌতি বলিলেন-_নাগবাজ বাস্থুকি এই কথা৷ শুনিঘা, অত্যন্ত আনন্দে ইহাই 
হউক" এই কথা বলিয়া, ভগিনীব সেই কথাই শ্বীকীর কবিলেন 1১৪1 

তাহা পৰ বাসি মধুর বাক্য, সম্মীন প্রদর্শন ও ধনদান ছাবা সুন্দবভাবে দেই 
সহোদব ভগিনীকে সহ্ষ্ট করিলেন ॥১৫। 

হে ত্রাঙ্গণশ্রেষ্ঠ শৌনক ! তাহাব পন, শুব্লপক্ষে আকাশে চন্দ্র যেমন বুছি 
পাঁ, তেমনই দেই মহাঁতেক্তত্বী ও মহোজ্জল গঞ্জ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ১৬৭ 



€৫৬ মহাভারতে আঁদি- 

অথ কালে তু সাত্রনন্! প্রজজ্ঞে ভূজগন্বসা | 

কুমাবং দেবগর্ভাভং পিতৃমাতৃভয়াপহম্ ॥১৭॥ 
বরুধে স তু তত্রৈব নাগরাজনিবেশনে । 
বেদাংশ্চাধ্জিগে সাঙ্গান্ ভার্গবচ্যবনাত্বজাৎ ॥১৮ 

চীর্ণব্রতো৷ বাল এব বুদ্ধিসত্তগুণান্বিতঃ | 

নাম চাস্তাভব€ খ্যাতিং লোকেন্বাস্তীক ইত্যুত ॥১৯॥ 

অস্তীত্যুক্ত। গতো যন্মাৎ পিতা গর্ভস্থমেব তম্। 
বনং তন্মাদি্ং তন্ত নামান্ভীকেতি বিশ্রুতম্ ॥২০॥ 

ভাবতকৌমুদ্রী 
অথেতি। হেব্রঙ্গনা॥? শৌনক। অথ অনন্তবমূ* স! ভূভগম্বসা বান্থকিভগিনী, কালে 

যথামমযম্, বংশরক্ষষা! পিত্ণাং পিতৃকুলস্ত সর্পসন্ত্রনিবারণেন মাত্ণীং মাতৃকুলস্ত চ ভত়্ম্ 

অপহৃস্তীতি তম্, দেবগর্ভাভ' দেবকুমাবসদৃশম্ কর্ধিৎ কুমীরং পুত্রম্ঃ প্রজজ্ঞে প্রন্ুযুবে। জনেঃ 

সকম্মকত্মা্ধম্ 1১৭] 

ববুধ ইতি। স তু কুমারঃ তত্রৈৰ নাগবাঁজনিবেশনে বাস্থকিভবনে, স্থিত্বা ববৃধে ১ তথ! 

ভার্গবে। যশ্যযবনস্তম্ত আত্মজাৎ পুত্রাৎ্ প্রমতেঃ সকাশাঁ্, সাঙ্কান্, বেদাংস্চ, অধিজগে 
অধীতবান্ 1১৮| ৪ 

চীর্ণেতি। বালঃ শিশুরেব সঃ চীর্ণম্ আচবিতং ব্রতং শাস্্রবিহিতো নিষয়ে! যেন সঃ, 
বুদধিজ্ঞখনং সতৃম্ অধ্যবসাষ-্চ তাভ্যাং গুণাভ্যামন্িতশ্চীভবৎ। যথা অন্য বাঁলকশ্) আন্তীক ইতি 
নাম চ লৌকেষু খ্যাতমভবদ্খ 1১৯ 

নন্বান্তীক ইতি নামকবণে কে! হেতুবিত্যাহ-_অন্তীতি ৷ হস্ীৎ্, পিতা জবৎকাকমুনিঃ, 

গর্ভস্থমেব তং লক্ষ্টীকৃত্য “অস্তি ইতি উত্তী। বনং গতঃ ১ ভম্মাদেব হেতৌঃ তশ্ত বালকস্ত, 
আস্তীকেতি ইদং নাম বিশ্রুতং প্রথিতমভূঁৎ ঃ২০| 

মহষি শৌনক। তদনন্তব য্থাকালে সেই নাগভগিনী দেবকুমারতুল্য 

একটা পুত্র প্রসব করিলেন, সেই পুত্রই পিতৃকুল ও মাতৃকুলেৰ ভয় দু 
কবিষাছিলেন ॥১৭॥ 

সেই বালকটী নাগবাঁজ বান্থুকির ভবনে থাঁকিয়াই বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন 
এবং ভূগ্তবংশীষ চ্যবনেব পুত্র প্রমতিৰ নিকট অঙ্গশাস্ত্রেব সহিত সমস্ত বেদশীস্্ 
অধ্যপ্ূন কবিলেন ॥ ৮॥ 

জবৎকাকব সেই পুত্রটী বাল্যকাঁলেই সমস্ত ব্রত আবন্ত কবিরাছিলেন এবং 
বুদ্ধি ও অধ্যবদীবশালী হইরাছিলেন। জগতে তীহাঁব 'আঁন্তীক' নাম বিখ্যাত 
হইবাঁছিল ॥১৯॥ 

(১৮) *ভার্গব্যবনান্থুনে ৷ 



পর্ববণি ত্রিচত্বাবিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ৫৫৭ 

স বাল এব তন্রস্থশ্চরন্নমিতবুদ্ধিমান্ । 

গৃহে পন্নগবাজস্য প্রযত্াও পবিরক্ষিতঃ ॥২১॥ 

ভগবানিব দেবেশঃ শুলপাঁণিহিরগ্য়ঃ ৷ 

বিবর্ধমানঃ সর্ববাংস্তান্ পন্নগানভ্যহ্ষযৎ ॥২২।॥ 

ইতি শ্রীমহাঁভীবতে শতসাহজ্মাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ববণি 

আস্তীকে আস্তীকোৎ্পতির্নাম ব্রিচত্বীবিংশোহধ্যায়ঃ ॥০। % 

8 

ভাঁবতকৌমুদী 
স ইতি। বাঁল এব অমিতবুদ্ধিমান স আন্তীকঃ, তত্রস্থশ্চরন্, পন্গবাজস্ত বানকেৃহে, 

প্রত সর্কৈঃ পরিবক্ষিতোহভূৎ ॥২১। 
ভগবানিতি। ভগবান দেবেশঃ শুলপাণির্মহাদেব ইব, হিরখয্স্তেজ্বী, আত্তীকঃ, 

বিবর্ধমানঃ সন্, তান্ সর্ধবান্ পন্নগান্ অভ্যহ্ষষৎ বক্ষকতযা আনন্দিতবান্ |২২। 

ইতি মহাঁমহোপাধ্যাধ-ভারতাচার্ধ্য-শ্রীহবিদীসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচাধ্যবিরচিতায়াং মহাঁভারত- 
টাকাষাং ভার্তকৌমুদীসমাখ্যাযামাদিপর্ব্ণি আন্তীকে ত্রিচত্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥| 

৩৯5 

ভারতভাবদীপঃ 
জনষামীস ॥১৭__১৮| বুদ্ধিঃ কাঁধ্যনিষ্ঠা, সত্বপ্তণ ইতি সত্বকা্ধ্যাণি ধর্জ্ঞানবৈবাগ্যেবব্যাণি, 
তৈরঘ্িতঃ ॥১৯__২১॥ হিবগ্ষঃ দীন্তিমান্ ॥২২। | 

ইতি শ্রীমহাভীবতে আদিপর্বণি নৈলকষ্ঠীষে ভাঁরতভাবদীপে ত্রিচত্বাবিংশোহধ্যাযঃ 1৪৩] 
2৯১ 

যে হেতু পিতা জবৎকাঁক সেই গর্ভস্থ বালকটীকেই লক্ষ্য কবিয়া “অস্তি' এই 

কথা বলিয়া বনে গিয়াঁছিলেন ; সেই হেতু বালকটাব 'আস্তীক” এই নাম বিখ্যাত 
হইয়াছিল ॥২০॥ 

আন্তীক বাল্য অবস্থাতেই অসাধারণ বুদ্ধিমান্ হইযাছিলেন এবং নাঁগরাঁজ 
বাস্থৃকিব ভবনেই থাঁকিতেন ; সেই অবস্থায় সকলেই যত্বপুরর্বক তাহাব বক্ষণাবেক্ষণ 
কৰিত ॥২১। 

দেবদেব ভগবান্ মহাদেবের স্তাঁষ তেজন্বী আস্তীক ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকিয়া 

সেই সমস্ত নাগগ্রণকে আনন্দিত কবিয়াছিলেন ॥২২। 
০1 স্পা 5তিস্পাশস্পি 

* **অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ' ইতি কচিৎ পাঠ:। *. *পঞ্চচত্বারিংশোহ্ধায়ঃ' ইতি চ কুত্রচিৎ 
পাঠ: । 



চতুশ্চত্বারিৎশোহ্ধ্যায়ঃ। 
৮১০. 

2৭ গু 

শৌনক উবাচ। 
বদপুচ্ছত্দা বাজা মন্ত্রিণো জনমেজর়ঃ । 
পিতুঃ ব্বর্গণতিং তন্মে বিস্তবেণ পুনর্বদ ॥১॥ 

সৌতিরুবাঁচ। 
শৃণু ত্রক্মন্। যথীপুচ্ছন্মন্ত্িণো নৃপতিত্তদা | 
ঘথা চাখ্যাতিবন্ত্তে নিধনং তৎ পবীক্ষিতঃ ॥২॥ 

জনমেজয় উবাচ | 

জানন্তি ন্ম ভবন্তত্তব্যথা কুভং পিতুর্মম | 
আসীদ্বথ! স নিধনং গতঃ কালে মহাবশাঃ ॥৩॥ 

ভাবতকৌমুদী 
সর্পসত্র প্রস্তাবযতি যদিতি। বাঁজা জনমেজযঃ, তদা উতভম্বমুখাঁচশ্রবণনমষে, মন্ত্রিণো 

য্, পিতুঃ পবীক্ষিতঃ, ব্বর্গগতিৎ মৃত্যুব্ষিম্, অপৃচ্ছৎ১ তত, মে মম সমীপে, বিস্তরেণ 
পুনর্বদ ॥১। 

শৃশ্থিতি। "হে ব্রক্দন। শৌনক। তদা নৃপতির্ভনমেজযঃ, মন্ত্রিণো৷ যথা অপৃচ্ছত » তে 
মন্্রিণশ্চ যথা আখ্যাতবন্ত উত্তবন্তঃ তত, পবীর্গিতো! নিধনং মৃত্যুম্, শূণু ॥২1 

জানন্তীতি। হে মন্ত্রিণঃ। মম পিতুঃ পরীক্ষিত? যথা বৃত্তং জাতম্, যথা চ মহাষশাঃ মম 
পিতা, তন্মিন্ কালে নিধনং গত আপসীৎ, ভবন্তঃ, তৎ সর্বং জানন্তি স্ম ॥৩| 

ভাঁবতভাবদীপঃ 

সর্পতরং প্রস্তাবযন্ শৌনক উবাঁচ, যদপূচ্ছদিতি 1১1 নিধনং মরণম্ ॥২--৩॥ কল্যাণং সর্বব- 

শৌনক বলিলেন-_বাঁজা জনমেজয মন্ত্রীদেৰ নিকট পিতাঁব মৃত্যুসন্বন্ধ 
তখন যাহা জিজ্ঞাসা কবিয়াছিলেন, তাহা! আমাৰ নিকট বিস্তারক্রমে পুনবাঁয় 
বলুন? ॥১1 

সৌতি কহিলেন_মহধি শৌনক! বাজা জনমেজঘ তখন মন্ত্রীদেব নিকট 
যাহ! জিজ্ঞাসা কবিযাছিলেন এবং মন্ত্রীবাও যাহা বলিযাছিলেন, পবীক্ষিতেব সেই 
মৃত্যুবৃত্তান্ত শ্রবণ ককন ॥২॥ 

জনমেজঘ বলিলেন__মন্ত্রিগণ। আমাৰ পিতাঁব যাহা ঘটিয়াছিল এবং 
মহাঁষশম্বী আমাৰ পিতৃদেব তৎকাঁলে যেভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইযাঁছিলেন, সে 
সমস্তই আপনাব! জানিতেন ॥৩ 



চতুশ্চত্বারিংশোহ্ধ্যায় ৷ ৫৫৯ 

শ্রুত্বী ভবগসকা শাদ্ধি পিতুরু তিমশেষতঃ | 

কল্যাণং গ্রতিপৎ্স্তামি বিপরীতং ন জাতুচিৎ ॥৪॥ 

সৌতিরুবাঁচ | 
মন্ত্রেণোহথাক্রবন্ বাক্যং পৃউস্তেন মহাত্বনা । 

সর্ব ধর্্দবিদঃ প্রাজ্ঞ! রাজানং জনম্জেষম্ ॥৫॥ 

মন্ত্রিণ উচুঃ | 
শৃণু পাঁধিব ! যদ্ব্রষে পিতুস্তব মহাত্বনঃ | 
চবিতং পাঁধিবেন্্রস্ত যথা নিষ্ঠাং গতশ্চ সঃ ॥৬। 
ধন্মমাত্বা চ মহাঁত্বা চ প্রজাপালঃ পিতা তব। 
আঁসীদিহ যথা বুভঃ স মহাত্মা শুণুষ তত ॥৭॥ 

শ্রত্বেতি। ভব্তাং অকাঁশাৎ, অশেষতঃ সাঁকল্যেন, পিতুঃ পরীক্ষিতঃ, বৃত্ত বৃত্তান্তম্ 

্রত্বা, কল্যাণ যথা স্ডান্তথা, প্রতিপংস্তামি প্রতিবিধাস্তে ঃ জাতুচিৎ কাঁচিদ্রপি, বিপবীতং 
ন করিবে 181 

মন্ত্রিণ ইতি। অথ মহাঁত্মনা তেন জনমেজযেন পৃষ্টা, ধর্মাবিদ, প্রাজ্ঞা বৃদ্ধিমন্তস্ মন্তরিণঃ, 
জনমেজযং বাঁজানমূ, বক্ষ্যমাঁণং বাঁক্যম্, অক্রবন্41 

শৃ্থিতি। হে পারব! রাজন্। ত্বং য ব্ষে পৃচ্ছসি, পাথিবেন্্স্ত রাঁজশ্রেটন্ত মহাত্বনশ্চ 
তব পিতুঃ, তচ্চরিতম্, যখ! চ স তব পিতা নিষ্ঠীং নাঁশং গতঃ, তদপি শৃু 1৬ 

ধর্মাত্মেতি। তব পিতা, ইহ জগতি, ধর্্াত্মা চ মহাত্মা! চ প্রজাপাঁলশ্চ আসীৎ। স মহাত্মা, 
যথা বৃত্তো মৃতঃ, তৎ শুণুষ 1০ 

ভাঁরতভাব্দীপঃ 
লৌকহিতং চেৎ প্রতিপৎস্তামি প্রতীকারং কবিস্তামি, নান্যথেত্যর্থ; ॥৪-_৫॥ ব্রুষে পৃচ্ছসি, 
নিষ্টাং স্মান্ডিম্ ॥৬॥ ধন্ধাত্বা উদীরচিত্তঃ মহীত্বা মহান্ভাব, কলিনিগ্রাহকত্বাৎ ॥৭1। 

অতএব আঁপনাদেব নিকট পিতৃদেবেব মস্ত বৃত্তীস্ত শুনিয়া যাহাতে 

মঙ্গল হয়, সেইৰপ প্রতিবিধানই আমি কৰিব, কখনও তাহাব বিপরীত 
কবিব না? ॥8॥ 

সৌতি বলিলেন মহাত্মা জনমেজঘ এইবপ জিজ্ঞাস! কবিলে, ধর্ন্নজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্ 
মন্ত্রিগণ রাজা জনমেজযকে এই কথা বলিলেন ॥৫॥ 

মন্ত্রিগণ বলিলেন-__মহাবাঁজ |! আঁপনাঁব পিতা বাজাদেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মহাত্মা 
ছিলেন ; তাহাঁব চবিত্রের বিষয়ে আপনি যাহা জিজ্ঞাসা কবিতেছেন এবং তিনি 
য্ভোবে মৃত্যুমুখে পতিত হইযাঁছিলেন, আপনি তাহা! শ্রবণ ককন 1৬। 

আপনাঁৰ পিতা এই জগতে ধান্মিক, উদাবচেতা ও প্রজাপালক ছিলেন; সেই 
মহাত্মা! যেভাবে মবিষাছেন, তাহ] শুনুন ॥৭॥ 



৫৬০ মহাভাবতে আদি- 

চাতুর্ববর্ণযং স্বধন্মস্থং স কৃত পর্য্যবক্ষত | 

ধ্মতো ধর্্মবিদ্রাজা ধর্মমো বিগ্রহবানিব ॥৮| 

ববক্ষ পুথিবীং দেবীং শ্রীমানতুলবিক্রমঃ | 
দ্েষটীবস্তস্ত নৈবাসন্ সচ ছেস্তি ন কঞ্চন ॥৯॥ 
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু গ্রজাপতিবিবাভবৎ, 

্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিযা বৈশ্যাঁঃ শুদ্রাশ্চৈব স্বকর্মস্থ ॥১০॥ 
স্থিতীঃ সমনসে রাঁজন্। তেন রাজ্ঞা স্বধিষ্ঠিতাঃ | 
বিধবানাথবিকলান্ কৃপণাংশ্চ বভাব সঃ ॥১১॥ (যুগ্ধকমূ) 

সুদর্শঠ সর্বভূতানামাসীৎ সোম ইবাপবঃ। 

তুষ্টপুষ্উজনঃ শ্রীমান্ সত্যবাগ, দুটবিক্রমঃ ॥১২। 
৮ ভাঁবতকৌমুদী | চীন, 

চাতুর্বণ্যমিতি ৷ ধর্দবিৎ স বাজ পবীক্ষিৎ বিগ্রহবান্ মৃত্তিমান্ ধন্ব ইব, চাতুর্র্্যং 

্রাঞ্মণাদ্িকং বর্ণচতুষ্টযম্ স্বধর্মস্থংসবস্বধর্খনিষ্টং কৃত্বা, ধর্মতো ধর্মাহুসাবেণ, পর্য্যরক্ষত 1৮| 

ববক্ষেতি। শ্রীমান্ বাঁজলন্মীবান্ অতুলবিক্রমশ্চ স রাজা, দেবীং নিজমহিষীমিব 

পৃথিবীং বরক্ষ। তন্ত পরীক্ষিত, ছেষ্টারো ছেষকারিণঃ নৈব আসন্, স পরীক্ষিচ্চ, কঞ্চন 
কঞ্চিদিপি জনং ন ছেছ্ি ব্ম 1৯ 

সম ইতি। রাজা প্রজাপতিত্রর্দা ইব, সর্বধু ভূতেবু প্রাণিধুং সমঃ সমানদর্শা অভবৎ। 
হে রাজন! জনমেজষ। তেন বাজ্ঞা পরীক্ষিত, স্বকর্মন্থ স্থিতাঃ, সুমনস উদাবহদযাঃ, 
্রাঙ্দণীঃ ন্ষত্রিষা বৈশ্তাঃ শুদ্রাশ্চ, ব্বধিিতাঃ পরিপালনাধ সুষ্ঠ অবলদ্বিতাঁঃ। তথা স রাজা 
বিধবাঃ প্্রিষশ্চ অনাথ! বক্ষকহীনা জনাশ্চ বিকলাঃ কাণখঞ্জাদযো জনাশ্চ তান্, কৃপণান্ 
দীনান্ জনাংস্চ, বভাব পবিপালাঁমাস |১০-_১১॥ 

ভীবতভাবদীপঃ 
চাতুর্বব্যং চতুবো! বর্ণান্।1৮--১০। স্বধিষ্িতাঃ সুষ্ঠ পালিতাঃ ৷ বভাব পৌঁষিতবান্ 1১১১২ 

ধর্মজ্ত রাজা পবীন্ছিৎ মৃত্তিমান্ ধর্মের ন্যাঁষ থাঁকিযা, ত্রাহ্মণপ্রভৃতি চাঁবিটা 
বরকে আপন আপন ধর্মে স্থাপিত বাখিবা» ধন্মানুসাবে তাহাদিগকে পবিপালন 

কবিতেন ॥৮॥ 

তাহাঁব বাজলন্দী ছিল, বিক্রমও অতুলনীয় ছিল, তাহাতে তিনি আপন 
মহিবীব ন্যাব পুথিবাকে বক্ষা কবিতেন। তীাহাব বিদ্বেবী লোক ছিল না, তিনিও 

কোন ব্যক্তিব প্রতি বিদ্বেব কবিতেন না ॥৯| 
তিনি ত্র্দীব স্যার সর্ববভূতে সমদর্শা ছিলেন। মহাবাক্ত ! সেই বাঁজা পবীক্ষিৎ 

্র্াস্থিত এবং উদ্দাবচেতা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয, বৈশ্য ও শুদ্রগণকে বথানিয়মে 
পবিপালন কবিতেন , জাঁব বিধবা, অনাথ, বিকলাঙ্গ ও দবিদ্রদিগেব ভবণপোবণ 
কবিতেন ॥১০-_-১১॥ 



পর্ববণি চতুশ্ত্বাবিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ৫৬১ 

ধনুর্বেদে তু শিদ্যোহভূনপঃ শারদ্বতস্ত সঃ) 
গৌবিন্বস্ত প্রিয়শ্চাঁসীহ পিতা তে জনমেজয় 1 ॥১৩॥ 

লোকস্ত চৈব সর্ববন্ত প্রিয় আসীম্মহাবশাঃ | 

পরিক্ষীণেষু কুরুষু সোভ্তবায়ামজীজনৎ ॥১৪॥ 
পরীক্ষিদভবত্েন সৌভদ্রস্তাত্বজো৷ বলী । 
বাঁজধন্মার্থকুশলো যুঃ সর্ববগুণৈরৃতিঃ ॥১৫॥ 

ৃ ভাব্তকৌমুদী 
সদর্শ ইতি। স বাঁজা অপরঃ সোমশ্চন্ত্র ইব, সর্বভূতানাং সর্বেষাং প্রাণিনাম্, ্থদর্শ 

আকুত্যা প্রিষদর্শনঃ, তুষ্টাঃ পুষ্টাম্চ জনা যন্াৎ সঃ শ্রীমান্ রাঁজলম্দ্ীবান্, সত্যবাক্, দবিক্রমশ্চ 

আসীৎ্ 1১২ 

ধন্ুধিতি। স নৃপঃ পরীক্ষিত, ধনূর্বেদে শাবদ্ধত্ত কৃপাচার্্যহ্ত শিল্তোহভূৎ। হে 
জনমেয। তে তব পিতা, চরিত্রেণ গোবিন্বস্য কৃষ্চশ্ত প্রিক্শ্চাসীৎ 1১৩| 

লোকস্তোতি। মহাঁষশাঃ স নৃপঃ সর্বশ্তৈব লোকন্ত গ্রিষ আসীৎ্। কুরুষু কুরুবংশেষু 
পরিক্ষীণেষু যুদ্ধেন নষ্টেযু সন্থ, উন্তবাযাং বিরাটকন্তাযাম্, অজীজনৎ জাতবান্। সোত্- 
রাধামিতি সন্ধিঃ, অজীজনদিত্যকর্্মকত্ধ্ খধিপ্রয়োগাৎ 1১৪1 

পবীক্ষিদিতি। বলী বলবান্, সৌভদ্রস্ত অভিমন্যোঃ,. আত্মজঃ স পুত্র তেন কুরুষু 
পরিক্ষীণেযু জাতত্বেন হেতুনা নায়া পরীক্ষিদরভূৎ্। অত্র ক্ষযান্তে জন্ম ক্ষিধাতোরর্থঃ, ক্ষিপি 
পৰ্রেৰিকাররস্থ হমবস্ত দীর্ঘতা। রাঁজধর্শে অর্থে অর্থনীতৌ চ কুশলো! নিপুণঃ , যুক্তো বাজকার্ধ্যে 
প্রণিধানবান্, দয়াদাক্ষিণ্যার্দিভিঃ সর্ববগুণৈঃ, কৃতঃ সম্পন্নশ্চাসীৎ 1১৫। 

ভারতভাবদীপঃ 
শারদ্বতন্য কৃপাচাধ্যস্ত 1১৩ সোত্তরাষামিতি পাদপূরণার্থ অদ্ধিঃ। অজীজনজ্জাতঃ 1১৪] 

রাজধর্থো গ্রন্স্তস্তার্থঃ ফলম্, ততুক্তাহ্ানম্১ শীব্ভাবনাযাং প্রবৃত্তেরেব ভাব্যত্বাৎ্, তত্র 

আপনাব পিত। দ্বিতীয় চন্দ্রেব স্তাঁয় সকলেবই প্রিবদর্শন ছিলেন; সমস্ত 
লোকই তাহাব ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইত এবং তীহার সাহায্যে উন্নতি লীভ কবিত; 
আব, তিনি বাজলন্ষ্মীশালী, স্ত্যবাদী ও মহাবিক্রমী ছিলেন ॥১২॥ 

মহাঁবাজ! আপনার পিতা ধন্ুবের্বেদে কৃপাচার্য্ের শিষ্য ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের 
শ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন ॥১৩॥ 

সেই বশম্বী বাঁজা সমস্ত লোকেরই প্রির ছিলেন; আব তিনি কুরুবংশ দ্দব 
পাইযা গেলে পব, উত্তরার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন ॥১৪॥ 

সেই জন্যই বলবাঁন্ দেই অভিম্থযপুত্রের নাম হইযাছিল-_“পবীক্ষিৎ । তিনি 
বাঁজধম্ম ও অর্থনীতিতে নিপুণ ছিলেন, ননোযোগেব সহিত রাজ্য পাঁলন কবিতেন 
এবং সমস্ত গুণে ভূষিত ছিলেন ॥১৫। 

৭১ 



৫৬২ ভারতে আঘদি- 

জিতেন্িয়ম্চাত্ববাংশ্চ মেধাবী ধর্মদেবিতী । 
ঘড় বর্গজিন্মহাবৃদ্ধিনীতিশান্ত্রবিদ্মঃ ॥১৬| 
প্রজা ইমান্তব পিতা বষ্টিবর্বাণ্যপালয়হ | 
ততো দিষ্টীন্তমাপন্নঃ সর্বেবষাং ভ্রঃখমাবহন্ ॥১৭॥ 
ততত্ূং পুকষশ্রেষ্ট । ধন্মেণ এতিপেদিবান্। 

ইদং বর্ষসহত্রাণি রাজ্যং কুরুকুলাগতম্। 
বাল এবাভিফিক্তত্ত্রং সর্ববভূতানুপালকঃ ॥১৮॥ 

জনমেজব উবাচি। 

নান্রিন্ কুলে জাতু বডভুব বাঁজা বে ন প্রজানাং প্রিষকৃৎু প্রিষশ্চ । 

বিশেষতঃ প্রেক্ষ্য পিতামহানাং বৃতং মহদ্রৃতপবাষণীনাম্ ॥৯৯॥ 

জিতেতি। জিতেক্তিযি:, আত্মবান্ মনস্থী, মেধাবী, ধর্মসেবিতা* বগ্্রীং কমিক্রোধলোভ- 

মৌহমদমাধসর্ধ্যাণাং বর্গ জয়তীতি স:. মহাবুদ্ধি:, উত্তম নীতিশাস্তরকি আসীৎ 1১৬] 

প্রা ইতি। তব পিতা পরীদ্ষিৎ্, ইমাঃ প্রজাঃ, বিবর্ধীণি জনমত বটিব্সরপবাস্থম্ 

অপাঁলযৎ। ফট্ত্রিংশছুৎসববযঃসমষে বাজ্যলাভঃ, ততশ্চতুবিঅতিবসবান্ যাবন্তৎপীলন- 

মিত্যাশযঃ1 ততঃ পবম্, সর্কেষামেব জনানাং ছুঃখম্* আবহ্ন্ জনঘন্, দিষ্টেন ভাগ্যেন, অন্তং 

নাশম্, আপন: প্রাপ্ত: । “দৈবং দিষ্টং ভাগধেয়ম্” ইত্যাছ্যমরঃ 0১৭ 
তত ইতি। হে পুকযশ্রেষ্ঠ ততঃ পরীক্ষিতো মবণাৎ্, পরম, তৃম্, ধর্দণ, কুককুলা- 

গতম্ ইদং রাজ্যম্, এতহ্ধসহশ্রাণি যাবৎ, প্রতিপেদিবান্ প্রীপ্তবান্। সর্ধ্বেষাং ভূতানাং 
প্রীণিনাম্ অন্ুপাঁলকন্ম্১ বাল এব পৈতৃকরাজ্যে অভিষিক্ত আসীঃ ৷ বট্চবণমিদং পদ্যম্ ১৮. 

ভারতভীবদীপঃ 
কুশলো দক্ষ ॥১৫॥ আত্মবান্ বুদ্ধিমান! মেধাবী বনুগ্রন্থধারণসমর্থ:। বভবর্গ: কামাদি- 

স্তস্ত জেতা ষডবর্গজি। নীতিশাস্্. কামন্দকীধপীলকাপ্যাদি ॥১৬া ষষ্িব্বাণি জনসতঃ 

ষস্টিব্ষপধ্যন্তম, ন তু বাঁজ্য-ভাষ্খ অপালব, পালিতবান্। ট্ত্রিংশে বর্ষে ল্ধরা_্যশ্ততু- 

বিংশতিব্ষপধ্যন্তৎ তৎ্পালনস্ত দৃষ্টতবাদিত্যর্থ: | দিষ্টং ধন্মধশ্মৌ তযোরন্রমবসাঁনং বিদেহবৈকল্য- 

আব, তিনি জিতেন্দ্রিয়, মনস্বী, মেধাবী, ধন্মেব সেবক, কামক্রৌধাদিজরী, 

মহাবুদ্ধিমান্ এবং উৎকৃষ্ট নীতিশান্ত্রজ্ত ছিলেন ॥১৬॥ 

আপনাব পিতা জন্ম হইতে বাঁট বসব পর্য্যন্ত এই সকল প্রজা পাঁলন করিঘা 
গিয়াছেন * ভাহার পবৰ সকলেব ছুঃখ জন্মাইযা, নিযতিবশতঃ শৃত্যুমুখে পতিত 
হন ॥১৭ 

হে পুকষশ্রেষ্ঠ | তাহাৰ পৰ আপনি কুলক্রমাগত এই কুকরাজ্যকে এই 
স্হত্র বসব বাঁবং প্রতিপালন কবিষা' ভাসিতেছেন। আপনি সমস্ত লোকেব 

প্রতিপালকভাবে বাল্যকীলেই এই বাঁজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন 1১৮] 



পর্ববণি চতুশ্চত্বাবিংশোহ্ধ্যায়ঃ ৫৬৩ 

কথং ন্ধিনমাঁপনঃ পিতা যম তথাবিধঃ | 

আচক্ষধ্বং বথাবন্মে শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ৃতঃ ॥২০॥ 
সৌতিরুবাচ। 

এবং সঞ্চোদিতা বাজ্ঞা মন্ত্িণত্তে নবাধিপম্। 
উচুঃ সর্ব্রে যথাকৃতং বাজ্জ প্রিয়হিতৈষিণঃ ॥২১॥ 

মন্ত্রিণ উচুঃ | 
স রাজা পুথিবীপাঁলঃ সর্ববশস্ত্রভৃতাং ববঃ 
বব সৃগয়াশীলত্তব বাজন্। পিতা সদা ॥২২ 

ভাবতকৌমুদী 
নেতি। অন্মিন্ কুলে কুকবংশে, তাদুশো বাঁজা, জাতু ক্দাচিদপি, ন বভৃবঃ ঘঃ 

প্রজানাং প্রিষরৃৎ প্রিষশ্চ নাসীৎ্। বৃত্পবায়ণাঁনাং সতিনিষ্ঠানাম্, পিতামহাঁনাং পাণ্বা- 
নাম্, মহত প্রশস্তম্, বৃক্তং ব্যবহারম্, সাক্ষাদেব প্ররেক্ষ্য, মৎ্খপিত। তু বিশেষত আধিক্যেনৈব 
প্রজানাং প্রিবকৃৎ প্রিয়শ্চাসীদিতি শেষ: ॥১৯। 

কথমিতি। তথাবিধস্তাদুশসদ্বৃত্তপরায়ণোহপি মম পিতা, কথং কেন প্রকারেণঃ নিধনং 

মৃত্যুম্ঃ আপন্নঃ প্রাপ্তঃ। মে মম সমীপে, যথাবৎ আচক্ষধবং তত ব্ররত। অহ্ং তত্বতত্তচ- 

শ্রোতুমিচ্ছামি। আচক্ষধ্বমিতি অনোলুগভাব আর্য ॥২০1 
এবমিতি। বাজ: প্রিষহিতৈষিণঃ তে সর্বে মন্ত্রিণঃ রাজ্ঞা জনমেজয়েন, এবং সঞ্চোদিতা 

বং প্রেরিতাঃ সন্তঃ, তং নবাধিপম্ যথীবুন্তমূঃ উচ্ঃ ॥২১ 

সইতি। হে রাজন? সর্বশস্তরভৃতাং বরঃ পৃথিবীপালশ্চ, তৰ পিতা স বাজা পরীক্ষিণ্ 
সদৈব যুগযাশীলো বব 1২২1 

ভাবতভাবদীপঃ 
মিত্যর্থঃ 1১৭--১৮॥ পিতামহানাং পাওবানাম্ ১৯ আচক্ষধ্বং ভ্বাদেরাকতিগণতাচ্ছপো 

জনমেজব বলিলেন--“এই বুকবংশে এমন কোন রাজা! কখনও জন্ম হণ কবেন 
নাই, যিনি প্রজাবর্গেব সন্তোষেব কাঁধ্য কৰেন নাই বা গ্রীতিভাক্ন ছিলেন না । 
কিন্ত তাহাঁব মধ্যে আমাব পিতৃদেব, সদ্বৃত্তিশালী নিজ পিতামহ পীগডবগণেব উদাব 
চরিত্র দেখিয়া বিশেষ্ভাবেই প্রজাবর্গেব সন্তোবেব কাধ্য কবিতেন এবং গ্রীতিব 
পাত্র ছিলেন ॥১৯॥ 

আমাৰ তেমন পিতা কি প্রকাঁৰে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, ভাহা আঁপনাঁবা 
আমাৰ নিকট বথীযথভীঁবে বলুন; আমিও বথার্থবপে তাহা শুনিতে ইচ্ডা 
কবি? ॥২০॥ 

পৌতি বলিলেন__বাঁজা এইবপ আদেশ কবিলে. বানাব গ্রীতিভাহ্কন ও 
হিতৈবী নেই দকল মস্ত রাজার নিকট যথীবথভাবে বলিতে লাগিলেন 1১১ 



৫৬৪ মহাভাবতে আঁদি-, 

যথা পাঁওু্মহাবাছুর্ধনুদ্ধরববো! ফুধি 1 
অল্মাস্বাসজ্য সর্বাণি বাজকার্ধ্যাণ্যশেষতঃ ॥২৩॥ 

স কদাচিদ্বনগতো মৃগং বিব্যাধ পত্রিণা | 

বিদ্ধা চান্বসরতূণং তং মৃগং গহনে বনে ॥২৪॥ (যুগ্কম্) 

পদাতির্বদ্ধনিস্্িংশস্ততাযুধকলাপবান্। 
ন চাসসাদ গহনে মং নং পিতা তব ॥২৫॥ 
পবিশ্রান্তো বয়ন্থশ্চ বষ্টিবর্ষো জবাঘিতঃ | 
ক্কুধিতঃ স মহারণ্যে দদর্শ মুনিসভমম্ 1২৬ 

ভারতকৌমুদ্ী 
ঘথেতি। যুধি যুদ্ধে, ধনুর্ঘরববঃ, মহাঁবাহণ্চ পাঁুর্থথা, ভখৈব স তব পিতা, কদীচি 

অন্মান্থ মতি, সর্ববাণি বাঁজকার্ধ্যাণি, অশেষতঃ সর্বপ্রকারেণৈব, আসজ্য সংযস্ত, বনগতঃ 
সন্, পত্রিণ। বাখেন, কঞ্চিগ্মাগং বিব্যাধ। বিদ্ধা চ, গহনে নিবিভে বনে, তুর্ণং তং মৃগমূ, 
অন্বপব্ অনুধাবিতবান্ ॥২৩--২৪॥ 

পর্দীতিবিতি। পদাঁতিঃ পাদচারী, বদ্ধনিক্রিংশো ধৃতরুপাণঃ, ততাঁনি বিস্তৃতভাবেন 

স্থাপিতাঁনি আধুধানি বাঁণাস্্াণি যস্মিন্ স তাঁদৃশঃ কলাপভুণঃ অস্থান্তীতি স তথোক্ত% তব 

পিতা, গহনে নিবিভাবণ্যে, নষ্টম্ আদর্শনং গতম তং ম্গম। ন চ আসসাদ ন প্রাপ। 
“কলাপো ভূবণে বহে তুণীরে সংহতাবপি” ইত্যমরঃ (২৫1 

পরীতি | বষ্টিবর্ষ, অতএব বয়স্থো যুবা “যে যুবান আঁসগ্ততে” ইতি হাঁরীতবচনা্ঃ 
পরিশ্রীস্তঃ। তত এব চ জবাঘিতে বৃদ্ধবৎ কর্মাক্ষমঃ ক্কুধিতশ্চ, স তব পিতা, মহারণ্যে, 

কঞ্চিৎ মুনিসতমং দরদর্শ 1২৬| 
' ভাবতভাব্দীপঃ 

লুক ন 0২০--২৩॥ গহনে ছুর্গমে 1২৪॥ নিপ্রিংশঃ খঙ্গঃ। ততাধুধকলাপবান ততো 

মহাবাজ! নকল অন্ত্রধাবীদিগেব মধ্যে প্রধান এবং পৃথিবীপালক আপনাব 
পিতা বাঁজা পবীক্ষিৎ সর্বদাই মুগয়াপরায়ণ ছিলেন ॥২২॥ 

মহাবাহছু পাঁগ বেমন যুদ্ধে ধনুর্ধবশ্রেষ্ঠ ছিলেন, আপনাব পিতাও তেমনই 
ছিলেন। তিনি কোন সময়ে আমাদের উপরে সর্ধপ্রকাবি সমস্ত বাজবকার্ধ্য বিন্যস্ত 
কবিযাঃ বনে বাইযা, বাঁণদ্াবা একটা! হবিণকে বিদ্ধ কবেন; বিদ্ধ কবিয়া, নিবিড় 
বনমধ্যে সেই হবিণেব পিছনে পিছনে ধাবিত হন ॥২৩-_২৪॥ 

তখন তিনি পাঁদচাবী ছিলেন, তবওযাল সঙ্গে ছিল এবং তুণীরের ভিতরে বাণ- 
প্রভৃতি নানা অন্্র ছিল , ওদিকে হবিণটা নিবিড বনমধ্যে অদৃশ্য হুইযা গিয়াছিল; 
তাই আপনাঁব পিতা সে হবিণটাকে পাইযাঁছিলেন না ॥২৫॥ 

তখন ভাহাব বয়ন ছিল বাট বসব; সুতরাং তিনি যুবাই ছিলেন ; তথাপি 
তিনি ক্ষুধার্ত ও পবিশ্রাস্ত হইযা পড়িযাছিলেন , বলিষা বৃদ্ধেব ন্যায় অক্ষম 





৫৬৩৬ মহাভার তে আঁ রদ 

ন চৌবাঁচ স মেধাবী তমথে। সাধ্বসাঁধু বাঁ। 
তট্মৈ তথৈব চা্তুদ্ধঃ সর্প স্বন্ধেন ধারয়ন্ ॥৩১। 

ইতি শ্রীমহাভাবতে শতসাহজ্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামীদিপবর্ধণি 
আস্তীকে পারীক্ষিতীয়ং নাম চতুশ্চত্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥০1 %* 

ক 

পঞ্চচত্বারিৎশোহধ্যায়ঃ। 
৮8 

মন্ত্রিণ উচুঃ। 
ততঃ স রাজা বাজেন্দ্র ! ক্বন্ধে তন্ ভূজঙ্গমম্। 
মুনেঃ ক্ষুৎক্ষাম আসজ্য ব্বপুবং প্রযযে পুনঃ ॥১॥ 

ভাবতকৌমুদী 
নেতি। অথো! অনস্তরম্, মেধাবী যেধষা বাজ্ছো গুণগ্রামন্মবণবান, স মুনি) তং 

বাজীনম্্, পাঁধু অসাধু বা কিঞ্চিদিপি ন চৌবাঁচ , কিন্ত স্দ্বেন সর্পং ধারষন্, অন্রুদ্ধ এব চ 
তথৈব স্থাপুবদেব, তস্থো 1৩১ 

ইতি মহাঁমহোঁপা ধ্যাষ-ভাবতা চাধ্য-শ্রীহরিদীসসিদ্াস্তবাগীশভ্টাচাধ্যবিরচিতীযাঁং মহাঁভারত- 
টাকাষাং ভাবতকৌমুদীসমাধ্যায়ামাদিপর্কণি আস্তীকে চতুণ্ত্ব বিংশোহধ্যাষঃ ॥০1 

২১ 

শপ শা শি শশা শা 

তত ইতি। হেবাজেন্্র! জনমেজয। ততঃ: পবম্, দ্ষুধ। ক্ষামঃ ক্ষীণশক্তিঃ, স বাজা 
ভাবতভাবদীপঃ 

বিস্তীর্ণ আযুধানীং বাণাদীনাং কলাপক্ুণস্তদবান্। ৭কলাপঃ সংহত বহে” কাঁধীভূষণতুণযো, 
ইতি মের্দিনী ॥২৫॥ বযস্থো বুদ্ধঃ ॥২৬-_-৩১| 

ইতি শ্রীমহীভাবতে আদিপর্কণি নৈলকণ্ঠীষে ভাঁরতভাবদীপে চতুশ্চস্বারিংশোহধ্যাযঃ ৪81 
১ টিটি 

হে ভবতবংশশ্রেন্ঠ! আপনীব পিতা ধন্থুব অগ্রদেশদ্বাব৷ ভূতল হইতে 
একটা মৃত সর্প উত্তোলন কৰিয়া, তাহা সেই নির্লচিত্ত মুনিব ক্ষন্ধে বুলহিয়া 
দিলেন ॥৩০। 

কিন্তু, মেধাবী খুনি তাহাতে ভাল বা মন্দ কোন কথাই বাঁজাকে বলিলেন না, 
সর্পটাকে স্বদ্ধে ধাবণ করতঃ ক্রুদ্ধ ন! হইয়া! সেই স্থাণুর মতই অবস্থান করিতে 
লাগিলেন” ॥৩১| 

7৩৯৮৮ 
টিটি রা রানিরানিন......এারিরিরারযারিরারার 

** “"'একোনপঞ্চাশত্তমোহধ্যায৯, “*.*ষট চত্থারিংশোহধ্যাষ* ইতি পুত্তকভেদে পাঠভেদৌ। 



পর্ববণি পঞ্চচত্বাবিংশোহিধ্যাবঃ | ৫৬৭ 

খাষেস্তম্ত তু পুত্রোহভূুবি জাতো মহাবিশাঃ। 
শৃঙ্গী নাম মহাতেজান্তিগ্ববীর্য্যোহতিকোপনঃ ॥২। 

ব্রহ্ধাণং সমুপাগম্য মুণিঃ পুজাং চকাব হ। 

সোহনুজ্ঞাতন্ততত্তত্র শূঙ্দী শুশ্রাব তং তদা 1৩| 
সধ্যুঃ সকাশাৎ পিতরং পিত্রা তে ধষিতং পুবা! । 
স্তং সর্পং সমাসজ্ং স্থাণুভূত্ত তন্য তম্ ॥8॥ 

বহস্তং বাজশার্দল ৷ ক্কন্ষেনানপকাবিণম্ । 

তপন্থিনমতীবাথ তং মুনি প্রববং নৃপ । ॥৫॥ 
জিতেন্দিয়ং বিশুদ্ধঞ্জ স্থিতং কর্মা্যথাভুতমূ | 
তপসা গ্যোতিতাত্বানং স্বেহঙ্গেযু বতং তদা ॥৬॥ 

রব, ভাবতকৌমুদী 
পরীক্ষিত, ত্য শমীকন্ত মুনেঃ স্বন্ধে, ভুজঙ্গমং যৃতং অর্পম্, আসজ্য সংলমীকৃত্য, পুনঃ স্বপুরং 

যষৌ ॥১1 

খযেত্বিতি। তন্য ভূ শমীকম্ত খষেঃ, ভূবি মহাঁধশা জাতঃ, মহাতেজীঃ, তিগাবীর্ধ্যঃ তীন্ষ- 

তপোবলঃ, অতিকোপনশ্চ, শূঙ্গী নাম পুত্র অভূৎ আসীত্ 1২। 
ব্রন্ধাণমিতি। স শূঙ্গী মুনিঃ ব্রদ্ধাণৎ ব্রহ্ধবদেব তেজশ্বিনম্ আচাধ্যম্ সমূপাগম্য, তন্ত 

পূ্জাং শুঞধাম্চ চকাঁব। ততঃ পরুঞ্চ, অনুজ্ঞাতঃ স্বগৃহগমনাষ তেনাচার্যোণ অথ মৃতঃ শৃঙ্গী, 
তা, তে তব জনমেভযস্ত, পিত্রা পরীক্ষিতা, পুরা পুর্ববম্, ধধিতম্ অপমানিতম্ঃ তং নিজম্, 
পিতরং শমীকম্ঃ কল্তচিৎ সখ্যুঃ সকাশাৎ শুশ্রাব। কেন প্রকারেণ ধধিতমিত্যাহ-_হে 
রাজশার্দ'ল! জনমেজয। স্থাগুভূতন্ত স্থাগুবদেব অচলভাবেন স্টিতন্য, তস্য শমীকবুনেঃ স্বন্ধে, 
সমাসক্তং তং মৃতং সর্পমূ্, স্বম্ধেন বহন্তম, অনপকারিণম অতীব তপন্থিন্ম্, জিতেন্িয়ম্ 

ভাবতভাবদীপঃ 
তত ইতি ॥১--২1 ব্রহ্াণমাচাধ্যমূ পৃজাং তশ্তৈব চকার। তেনানুজাতন্তত্াচার্যগৃহে 

তং সর্পধরং ম্বপিতরং সধ্যুঃ সহাধ্যায়িনঃ সকাশাচ্ছত্থেতি সহ্ন্ধ: )৩--৫॥ অঙ্গেবু বাগাদিবু 

মন্ত্রিগণ বলিলেন--'মহাঁবাজ ! ক্ষুধার্ত বাজা পবীক্ষিৎ সেই পনীকমুনির 

গলদেশে একটা মড়া সাপ ঝুলাইবা দিবা পুনবাঁব নিক্ত বাক্তধানীতে চলিরা 
গেলেন ॥১॥ 

সেই শমীক্ষুনিব শৃঙ্গী নামে একটা পুত্র ছিলেন, তীহাব বশ জগতে বিখ্যাত 
হইযা পভিযাছিল। কেন না, তিনি মহাঁতেজব্বী, তীক্ষ তপোব্লনম্পন্ন এবং 
অতিশষ কোপনস্বভাব ছিলেন ॥২॥ 

শৃঙগীমুনি আচাধ্যেব গৃহে যাইবা তাহাঁৰ সেবা করিরাছিলেন , তাহাৰ পর 
আচাধ্য ভাহাকে বাড়ী যাইবার ক্তম্া অনুমতি ছিলে. তিনি শী আালিবাল চপ 

পাপা 



৫৬৮ মহাভারতে আদি- 

শুভাচাবং শুভকথং স্থন্থিতং তমলোলুপম,। 
ক্ষুদ্রমনসুযঞ্চ বৃদ্ধং মৌনব্রতে স্থিতম.। 
শবণং সর্বভূতানাং পিত্রা বিনিকৃতং তব ॥৭| (কুলকম্ ) 
শশাপাথ মহাঁতেজাঃ পিতরং তে রুষান্বিতঃ। 
থাষেঃ পুত্র মহাতেজা বালোহপি স্থবিবহ্যুতিঃ ॥৮॥ 
স ক্ষিপ্রমুদকং স্পৃষ্ট] বোষাদিদমুবাচ হ। 
পিতবং তেহভিসন্ধায় তেজসা প্রভলনিব ॥৯॥ 

ভাঁরতকৌমুদী 
বিশ্তদ্বং নির্দৌষহদযম্ কন্মণি ধ্যানকাধ্যে স্থিতম্, অথ চ তপসা গ্যোতিতাত্মীনম্, অতএব 

অভ্ভুতম্ স্বেষু অঙ্গেযু নযনাদিষু$ তদা! যতং নিত সর্ববাঙ্গেযু নিশ্চলমিত্যর্থ: শুভাচারম্ শ্ুভা 
কথা৷ উক্ভিরস্য তম্, স্ুস্থিতং নিতান্তনিশ্চলম্ঃ অলোলুপম, অলোঁভিনম, অক্দুদ্রম মহাহাদঘম,, 

অনন্য পবদৌষাবিষাররহিতম, বৃদ্ধ মৌনব্রতে স্থিতম, সর্বভূতানাং শরণৎং বক্ষকম,+ হে 
বুপ। জনমেজয। তব পিত্র। পৰীক্ষিতা, বিনিকৃতম, অবজ্ঞীতম,, মুনিপ্রবরং তং শমীকং 

সতশ্রাব। সধমপদ্ং ষট চর্ণম, ॥৩--৭1 

শশাপেতি। অথ তত্বত্তান্তশ্রবণীনন্তরমদ, মহাঁতেজা অতীবোৎসাহী, পুনর্মহাতেঙা 
অতীবতপোঁবলশালী, বয়সা বালোহপি, স্থবিরস্যেব ছ্যুতিজ্ঞানদীন্ধি্বস্য সঃ, খবেঃ পুন্রঃ শৃঙ্গ, 
রুষান্বিতঃ সন; তে তব, পিতরং পরীক্ষিতম» শশাপ ॥৮। 

স ইতি। স খষেঃ, রোষাৎ, ক্ষিপ্রং শীপ্রম, উদকং স্পৃষ্টা আচম্যেত্যর্থ» তেজসা 
প্রজলনিব সন্ঃ তে তব, পিতরং পরী ক্ষিতম অভিসন্ধায় উদ্দিষ্ঠ, ইদম, উবাচ 1৭1 

ভাবতভাবদীপঃ 
যতং নিম্নতং শমদমবন্তমিত্যর্থঃ ॥৬ অক্ুদ্রৎ গভীরমূ, অনন্থয়ং পবগুণেষু দৌষাঁবিষবণ- 

সময়ে কোন বন্ধুব নিকট শুনিলেন যে, তাহাব পিতা মুনিশ্রেষ্ঠ শমীক স্থাুব ন্যায় 
'নিশ্চলভাবে ভয়ঙ্কর তপস্তায়ি প্রবৃত্ত আছেন এবং তিনি জিতেক্জিয়, নির্মল চিত্ত, 
ধ্যানে নিমগ্ন, তপস্তাৰ তেজে আলোকিত দেহ, আশ্চর্য মুন্তি, নিশ্চলেন্দ্িয়, 
শুভীচারী, শুভভাষী, অলোভী, উদাবচেতা, অস্যাশূন্ত, বৃদ্ধ, মৌনভ্রতী এবং সমস্ত 

প্রাণীরই হিতৈষী, তিনি কোন অপকাঁব কবিয়াছিলেন না, তথাপি বাঁজা পরীক্ষিৎ 
তাহার গলদেশে একটা মড়া' সাপ ঝুলাইয়া দ্রিয়াছেন ; কিন্ত তিনি সেইভাবেই 
তাহ! বহন করিতেছেন ॥৩-_৭॥ 

তাহীর পর, অত্যন্ত উৎসাহী মহাতেজন্বী এবং বালক হইলেও বৃদ্ধের ন্যায় 
জ্ঞানালৌকশালী খধিকুমীর শুঙ্গী ক্রুদ্ধ হইয়া আঁপনার পিতাকে অভিসম্পাত 
করিলেন ॥৮॥ 

(*)-*শরণ্যং সর্ধবভূতানাম,.* 



পর্ববণি পঞ্চচত্বাবিংশোহ্ধ্যায়ঃ । ৫৬৯ 

অনাগসি গুবৌ যো মে ম্বৃতং সপ্পমবাত্জ | 
তং নাগস্তক্ষকঃ ভুদ্ধন্তেজসা প্রদহিষ্যাতি ॥৯০॥ 

আশীবিষত্তিগ্াতেজা মদাকাযবলচোদিতঃ । 
সপ্তরাত্রাদিতঃ পাপং পশ্য মে তপসৌ৷ বলম, ॥১১॥ (যুগ্কম্) 
ইত্যুক্ত প্রযয তত্র পিতা যত্রাস্ত সোহভবৎ । 
দৃষ্ট] চ পিতরং তন্মৈ তং শাপং প্রত্যবেদয়ৎ ॥১২| 
স চাপি মুনিশার্দুলঃ প্রেরয়ামাস তে পিতুঃ। 
শিষ্যুং গৌরমুখং নাম শীলবন্তং গুণান্বিতম. ॥১৩| 

পক শশী পতি ০ 

৩] 

অনাগসীতি। যো জনঃ, অনাগনি নিরপবাধে, মে ময়: গুরো৷। পিতরি তদীয়স্বদ্ধে ইতার্ঘঃ, 
মৃতং সর্পম, অবাস্জৎ্ অপিতবান্, আশীবিষ্তীক্ষবিষ:, তিগতেজান্তীক্ষতেজাঃ কুদ্ধন্তক্ষকো 
নাগঃ, মদ্বাক্যবলেন চৌোদদিতঃ প্রেরিতঃ অন্, ইতোহবধি সপ্তবাত্রাৎ সগ্ঘরাত্রং প্রাপ্য, তেজসা 

বিষপ্রভাবেণ, তং পাপং পাপিষ্ঠং জনম্, গ্রদহিষ্ততি। ইড়াঁগম আর্ঃ। হে সথে। মে মম 
তপসো বলং পন্য 71১০--১১1 

ইতীতি। স শূঙ্গী, ইতি উত্তী, তত্র প্রযযো৷ , যন্র অস্ত পিতা শমীকমুনিং, অভবৎ আঁসীৎ। 
স শূঙ্গী পিতরং দৃষ্টা চ, তশ্মৈ পত্রে, তং শাপম্, প্রত্যবেরয়ৎ জ্ঞাপিতবান্ 1১২1 

সইভি। স মুনিশার্ছিলা শমীকোহপি চ, তে তব পিতুঃ পরীক্ষিতঃ সমীপে, শীলবস্তং 
সচ্চবিত্রমূ. গুপৈ়াদিভিরন্বিতধ, গৌরমুখং নাম কঞ্চিৎ শিল্ুমূ, প্রেরযামাস 1১৩1 

ভারতভাব্দীপঃ 
শ্যম। তব পিত্রা বিনিরুতমপকৃতম্ ॥৭--৭| প্রদহিস্তাতি প্রধক্ষ্যতি ১০ পশ্ঠ, হে মৎ- 

শূঙ্গী ক্রোধব্শতঃ সত্বব আচমন কবিষ্বা, তেজে যেন জবলিতে থাকিয়া আপনার 
পিতাকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিলেন- 17৯ 

“যে ব্যক্তি আমার নিরপবাঁধ পিতৃদেবের কঠদেশে মৃত সর্প সমর্পন করিয়াছে, 
তীক্ষবিষ ও তীক্ষতেজা ক্রুদ্ধ তক্ষকনাগ আমার বাক্যের প্রভাবে প্রণোদিত হইয়া, 
আজ হইতে সপ্তম দিনে বিষে তেজে সেই পাপাত্বাকে দগ্ধ করিবে। সথে! 
আমার তপস্যাব ক্ষমতা দেখ ॥১০---১১॥ 

শৃঙ্গী এই কথ। বলিয়৷ সেইখানে গেলেন, যেখানে তাহাৰ পিতা ছিলেন; 
তিনি সেখানে যাইয়া, পিতাকে দেখিযা, দেই অভিসম্পাতেব বিষয় পিতাকে 
জানাইলেন ॥১২॥ 

মুনিশ্রেষ্ঠ শমীকও আপনার পিতার ( পরীক্ষিতের ) নিকটে সচ্চবিত্র ও গুণবাঁন্ 
গৌবমুখনামে কোন শিষ্যকে পাঠাইয়া দিলেন ॥১৩ 

৭২ 

পাপী পীর 



সি 

৫৭০ ৰ মহাভাবতে আঁদি- 

আচখ্যো স চ বিশ্রান্তে। বাজ্ঃ সর্ববমশেষতঃ 
শণ্তোহসি মম পুত্রেণ যত্তো ভব মহীপতে । ॥১৪| 
তক্ষকত্ত্াং মহাবাজ । তেজসাসৌ দহিষ্যিতি | 
শ্ত্ব! চ তদ্বচো ঘোঁবং পিতা তে জনমেজয । ॥১৫॥ 

যত্তোহভবৎ পবিভ্রস্তস্তক্ষকাৎ পনগোতমাৎ । 

ততস্তম্মিংস্ত দিবসে সপ্তমে সমুপস্থিতে ॥১৬॥ 

বাজ্ঞঃ সমীপে ব্রন্মক্িঃ কাশ্ঠাপো গন্ভমৈহত | 
তং দদর্শাথ নাগেন্্রস্তক্ষকঃ কাশ্ঠাপং তদা ॥১৭॥ (বিশেষকম.) 

তমত্রবীৎ পন্নগেন্দ্রঃ কাশ্যপং ত্ববিতং দ্বিজম. 
ক ভবাংস্বিতো যাতি কিঞ্চ কাধ্যং চিকীর্যতি ॥১৮।॥ 

] ভাবতকৌমুদ্রী 
আচখ্যাবিতি। স গৌঁবমুখশ্চ বিশ্রান্তঃ সন্, বাজ্তঃ পবীক্ষিতঃ সমীপে, অশেবতঃ শেষম্ 

অরক্ষিত্বা, সর্বধ বৃত্তন্তমূ আচখ্যো উক্তবান্। হে মহীপতে। মম পুত্রেণ শৃ্কিণা, ত্বং শগ্তঃ 
অসি, অতএবাত্মবক্ষাঁযাঁং যত্তে৷ যত্ববান্ ভব 1১৪॥ 

তক্ষক ইতি। হে মহাঁবাজ। পবীক্ষিৎ। অসৌ তক্ষক তেজসা বিষবহিনা, ত্বাং 
ঘ্রহিষ্যতি। হে জনমেজয়। তে তব পিতা পবীক্ষিৎ তৎ ঘোরং বচঃ শ্রত্বী চ, পন্নগোত্তমাৎ 

নাগশেষ্টাৎ তক্ষকাৎ পরিভ্রস্তো ভীতঃ সন্, আত্মরক্ষাযাঁং ঘত্তো যত্ববান্ অভবৎ। ততঃ তাঁম্মন্ 
সগমে দিবসে সমূপস্থিতে সতি, ত্রদ্ধষিঃ কাশ্পঃ, বাঁজ্ঞঃ পরীক্ষিতঃ সমীপে, গন্তম এহত অচেষ্টত। 

অথ তদ। নাগেন্দ্স্তক্ষক তং কাশ্যপং দদর্শ |১৫-_-১৭| 

তমিতি। পন্নগেন্জস্তক্ষকঃ, ত্বরিতং দ্বিজং তং কাগ্ঠপম্ অব্রবীৎ। হে দ্বিজ। ভবান্ ত্বরিতঃ 
সন্, ক কুত্র যাতি? কিং কাধ্যঞ্চ চিকীর্য।ত কর্তমচ্ছতি? |১৮| 

গৌবমুখ বিশ্রাম কবিয়া৷ বাঁজা পবীক্ষিতের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন-_- 
(আমাবু গুক বলিয়া দ্িযাছেন ঝে,) “মহাবাজ ! আমাব পুত্র শুঙ্গী আপনাকে 
অভিসম্পাত কবিযাছে ; অতএব আপাঁন আত্মবক্গীয় যত্ববান্ হউন ॥১৪ 

মহাবাজ ! তক্ষকনাগ আপন বিষবহ্িদ্ধাবা আপনাকে দগ্ধ করিবে । মহাবাঁজ 

জনমেজয! আপনাব পিতা সেই ভয়ঙ্কব কথা শুনিয়া, নাগশ্রেষ্ঠ তক্ষক হইতে 
অত্যন্ত ভীত হইয়া, আত্মবঙ্গায় বত্ববান্ হইলেন । তাহাব পব সেই সপ্তম দ্রিন 

উপস্থিত হইলে, কাশ্ঠপ নামে কোন ব্রন্মধি, বাজ। পরীক্ষিতের নিকট যাইবাব চেষ্টা 
করিলেন ১ তখন নাগশ্রেষ্ঠ তক্ষক তাহাকে দর্শন কবিল ॥১৫-_-১৭॥ 

তখন তক্ষক, ভ্রুতগতি সেই ব্রান্গণ কাশ্ঠটপকে বলিল-_“মহাঁশষ ! আপনি 

এত তাড়াতাঁড় কোথায় যাইতেছেন? এবং কি কাধ্যই বা কবিবাব ইচ্ছা 
কবিতেছেন? ? ॥১৮॥ 



পর্ববণি পশ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | ৫৭১ 

কাশ্যপ উবাচ । 

যত্রে বাজ কুরুশ্রেষ্ঠঃ পরীক্ষিন্নাম বৈ দ্বিজ 11 

তক্ষকেণ ভুজঙ্গেন ধক্ষাতে কিল সোহছ্য বৈ ॥১৯॥ 

গচ্ছাম্যহং তং ত্বরিতঃ স্ভঃ কর্তুমপঞ্বযূ। 

ময়াভিপন্নং তথাপি ন বর্পোঁ ধর্ষযিষ্যাতি ॥২০॥ 

তক্ষক উবাচ। 

কিমর্থং তং ময়া দষ্উং সঞ্ভজীবধিতুমিচ্ছসি | 

অহ্ং দ তন্দকো ত্রহ্মন্! পশ্ঠ মে বীর্ধ্যমনভূুতম্ ॥২১॥ 

ন শক্তত্তৃং ময়া দষ্টং তং সঞ্জীবয়িতুং নৃপমৃ। 

ইত্যুক্ত1 তক্ষকন্তত্র সোহদশদ্ৈ বনম্পতিম্ ॥২২॥ 

_ ভাবতকৌমুদী 
যত্রেতি। তর্দীনীং তক্ষকো ব্রার্গণবপধাবী আসীদিতি পূর্ববমক্ততাৎ ছ্বিজেতি তশ্তৈব 

সম্বোধনম্। পবীক্ষিন্নাম কুরুশ্রেষ্ঠো৷ রাজা ঘত্র তিষ্ঠতি, তত্র যামীতি শেষঃ | অগ্য স পরীশ্গিৎ 

তক্ষকেণ ভূজর্গেন ধক্ষ্যতে দগ্ধঃ করিস্কাতে 1১৭। 

২ গচ্ছামীতি। খ্গমনাৎ পূর্ববমেব তক্ষকেণ দ্টশ্চেন্দা তং পরীক্ষিতমূ সন্ভ এব অপজবং 
বিষসন্তাপহীনং কর্ত্ম্, অহ ত্বরিতো! গচ্ছামি। মযা অভিপন্নং প্রীপ্তঞ্চ তম্, সপশ্তক্ষকঃ ন 
ধর্ষয়িস্যাতি দ্ং ন শক্ষাতি 1২০॥ 

কিমিতি। মযা! দষ্টং তং পবীক্ষিতম্ ত্বং কিম্থৎ সঙ্জীবধিতুম্চ্ছসি। নহু ব্রাঙ্গণেন ত্বযা 
কথং স দশ্ঠত ইত্যাহ-_হে ব্রহ্ধন! অহ্মেব স তন্মকঃ। মে মম অভ্ভুতৎ বীরধ্যং পশ্য ॥২১ 

নেতি। তম্ঃ মনা দষ্টং তং নৃপম্, সন্ভীবধিতুৎ শক্তো ন ভবিগ্তসি। ইত্যন্তী স তক্ষকঃ তত্র 
তদানীমেব, বনম্পতিং কঞ্চিছটবৃক্মম্, অদশৎ তৎপবীক্ষার্থৎ দষ্টবান্ ।২২। 

ভারতভাবদীপঃ 
পিতৃড্রোহিন্।? ॥১১--১৪7 দৃহিষ্ঠতি ধক্ষ্যতি 1১২--১৯1] অভিপন্নং ভ্রীতম্। ধর্ষযিহ্যত্যভি- 

কাশ্তপ বলিলেন-__ব্রাক্মণ ৷! কুককুলশ্রেষ্ঠ বাঁজ। পবীক্ষিৎ য্খাঁনে আছেন, 
আমি সেইখানে যাইতেছি। আজ তক্ষকনাগ আপন বিষবহিন্বাবা তীহাঁকে দগ্ধ 
কবিবে ॥১৯! 

আঁমি যাইবার পূর্ব্বে যদি:তদ্দক প্ৰীক্ষিৎকে দংশন কবে, তবে জামি যাইয়া 
তৎণাৎ তাহাকে সন্তাপশৃন্ত কবিয়া দিব ; এই জন্যই স্ব যাইতেছি। আব, আমি 
উপস্থিত হইলে, তক্ষক তাহাকে দংশনই কবিতে পারিবে না? ॥২০। 

তক্ষক বলিল-_-আমি দংশন করিলে, জাপনি কি জন্য তাহাকে বাঁচাইতে 
ইচ্ছা করিতেছেন? ব্রাহ্মণ! আমিই দেই তক্ষক; আমাৰ অস্ুত ক্ষমতা 

দেখুন ॥২১॥ 



৫৭২ মৃহাভাবতে আদি- 

স দ্উমাত্রো নাগেন ভন্ীভূতোইহভবনগঃ। 

কাশ্যপশ্চ ততো রাজন্। অজীবয়ত তং নগম্ ॥২৩॥ 

ততস্তং লোভয়ামাঁস কামং ব্রুহীতি তক্ষকঃ। 
স এবমুক্তত্তং প্রাহ কাশ্যপত্তক্ষকং পুনঃ ॥২৪॥ 

ধনলিগ্ন্বহং তত্র যামীত্যুক্তশ্চ তেন সঃ। 

তমুচ মহাত্বানং তক্ষক? শ্লিক্ষঘা গিবা ॥২৫॥ 

বাবদ্ধনং প্রার্থয়সে বাজ্ঞস্তম্মাততোহধিকম্ । 
গৃহাণ মত এব ত্বং সন্নিবর্তম্ব চানঘ । ॥২৬া 
স এবগুক্তো নাগেন কাশ্যপো দিপদাং বব? | 

লব্ধ বিত্ুং নিবরূতে তক্ষকাদ্যাবদীপ্দিতম্ ॥২৭। 
ভাঁবতকৌমুদ্বী 

সইতি। নাঁগেন তক্ষকেণ, দষ্টমান্রঃ স নগো বৃক্ষঃ, ভন্দীভূতঃ অভব। হে বাজন্। 

জনমেজয়। ততঃ পবঞ্চ কা্ঠপঃ তং নগৎ বুক্ষমূ, অজীবয়ত ॥২৩] 

তত ইতি। ততশ্চ কামং তবাভিলাষং ব্রুহি ইতি ইখম্ তক্ষক: তং কাশ্ঠপং লোভযামাস 

লুঝ্ংং চকার। এবমুক্তঃ স কাশ্ঠপঃ, পুনস্তং তক্ষকম্,প্রাহ ব্রবীতি ন্ম ॥২৪। 

ধনেতি। অহং ধনলিপ্স. সন্ তত্র পরীক্ষিত: সমীপে যাঁমি ইতি তেন কাশ্ঠপেন উক্তশ্চ স 
তক্ষক? শ্লক্ষষা কোঁমলয়া, গিরা বাঁচা, মহাঁআ্মানং তং কাশ্তপম্, উবাচ ॥২৫॥ 

যাঁবদ্দিতি। হে অনঘ। নিষ্পীপ! ত্বং তন্মাৎ ব্বাজ্ঞঃ পবীক্ষিতঃ সকাশাৎ্, যাঁব্ৎ যৎ 

পরিমাঁণং ধনং প্রার্থ়সে, ততঃ অধিক ধনম্, মত্তো মম সকা শাঁদেব গৃহাঁণ ; ততশ্চ সঙ্গিবর্তন্ঘ তত্র 
গমনানিবুত্তো ভব 1২৬1 ৃ 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
ভবিস্ততি [২০২৩] কামং কাম্যমানমর্থম্ 1২৪--২৬| দ্বিপদাং পুরুষাণাম্, নিববৃতে 

আমি দংশন কবিলে, আপনি সে রাজাকে বাঁচাইতে পারিবেন না» এই কথা 
বলিয়া তক্ষক তখনই একটা বটবৃক্ষকে দংশন কবিল ॥২২। 

তক্ষক দংশন কবিবামীত্রই দে বটবৃক্ষট। ভন্ম হইয়া গেল। মহারাঁজ। তাহার 
পব, কাশ্তপও তখনই সে বটবৃক্ষটাকে বাঁচাইয়া দিলেন ॥২৩। 
তাহার পৰ তক্ষক এই বলিয়া কাশ্ঠপকে লুক্ধ করিল যে, “আপনি কি চান ? 

এই কথা বলিলে, কাশ্যপ পুনরাঘ তক্ষককে বলিলেন-_1২৪৷ 
“আমি ধন লীভ করিবাঁব জন্য সেখানে যাইতেছি'। কাশ্ঠপ এই কথা বলিলে, 

তক্ষক কোমল বাক্যে সেই মহাত্মাকে বলিল-_1২৫॥ 
“হে নিষ্পাপ ব্রাঙ্গণ। আপনি রাজা পবীক্ষিতেৰ নিকট হইতে যে পবিমাণে 

ধন প্রার্থনা করিবেন, তদপেক্ষা অধিক ধন আমার নিকট হইতেই গ্রহণ ককন, 
তাহাঁব পর ফিবিযা যান? ॥২৬ 



পর্ববণি পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | ৫৭৩ 

তন্মিন্ প্রতিগতে বিপ্রে ছদ্মনৌপেত্য তক্ষকঃ | 
তং নৃপং নৃপতিশ্রেষ্টং পিতরং ধাম্মিকং তব 1২৮। 
প্রাসাদন্থং যর্তমপি দগ্ধবান্ বিষবহ্থিনা । 
ততস্ত্ং পুরুষব্যান্ত্র ! বিজযবায়াভিষেচিতঃ ॥২৯॥ ( যুগ্ধকম্ ) 
এতদ্দ ইং শ্রন্তঞ্চাপি যথাবন্ুপদতম 1 | 
অন্মীভিনিখিলং সর্বং কথিতং তেহতিদারুণম্ ॥৩০॥ 
শ্রত্বা চৈনং নবশ্রেষ্ঠ ৷ পাধিবস্ত পরাভবমৃ। 
অস্ত চর্ষেরুতন্বস্য বিধৎস্ব যদনন্তবম্ ॥৩১॥ 

সইতি। ক্রার্মণত্বাৎ দ্িপদাং মন্ত্যাণাং ববঃ স কাশ্তপ* নাগেন তক্ষকেণ, এবমুক্তঃ সন্, 
যাবৎ ষৎপরিমীণমূ, ঈন্সিতম্ তাঁবদেব বিভ্ুং ধনম্, তক্ষকাৎ লব্ধ! নিববৃতে 1২৭ 

তন্মিননিতি। তশ্মিন্ বিপ্রে কাশ্ঠপে, প্রাতিগতে নিবৃত্তে সতি, তক্ষকঃ, ছদ্দনা চ্ছলেন 

ফলনিঝিষ্টনক্মরূপেণেত্যর্থ উপেত্য গত্বা, নৃপতিশ্রেষ্টং ধান্সিকম্: প্রীসাদস্থম অতএব যত্তমপি 
আত্মরক্ষায়াং যত্রবস্তমপি, তব পিতবং তং হৃপং পরীক্ষিতম্, বিষবহ্িনা দগ্ধবাঁন্। হে পুরুষত্রযাপ্র! 
ততঃ পরম্ অন্মাভিত্বং বিজযায় রাজ্যে মুনিভিরভিষেচিতঃ ॥২৮--২৯] 

এতদিতি। হে হৃপসভম! জনমেজয় | অস্মাভি:, তক্ষকম্ত স্ববপপ্রকাশীছিকং নিখিলং 
কাঁধযস্ দৃষ্টম্» বনম্পতিদংশনাদিকাধ্যঞ্চ শরতঘ্ » অতিদীকণম্, তৎ সর্ব, এতৎ, তে তব সমীপে, 
ঘথাবদেব কথিতম্ /৩০| 

শরত্বেতি। হে নবশেষ্ট! পাখিবস্ত বাজঃ পরীক্ষিত" এনং পবাভবং অস্ত চখষেঃ উত্স 
উভিং শ্রহ্বা, অনস্তরং যৎ বিধেয়ম্, তৎ বিধস্ব কুরুষ ॥৩১| 

তক্ষক এইবপ বলিলে, মনুস্যশেষ্ঠ কাশ্প তক্ষকেব নিকট হইতে ইচ্ছান্ুৰ্প 
ধন লাভ কবিয়! ফিবিয়া গেলেন ॥২৭॥ 

সেই ব্রাহ্মণ চলিযা গেলে তক্ষক ছল কবিয়া উপস্থিত হইল, এদিকে 
বাপরে ও ধাম্মিক আপনা পিসৃদেব পৰীক্ষিৎ নবনির্মিত প্রাসাদে অবস্থান পূর্বক 
আত্মবন্ষায় বিশেষ বত্ববান্ ছিলেন, তখীপি তন্দক বিষবহ্িদবারা তাহাকে দগ্ধ কবিল। 
হে পুকষস্রেষ্ঠ । তাহার পর, বিজধলাভেব জন্য আঁমবা মুনিগণদাবা আপনাকে 
বাজ্যে অভিষিক্ত কবাইযাছিলাম ॥২৮-_২৯॥ 

মহাবাজ। আমবা যে সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ দ্েখিয়াছিলাম অথবা গুনিযা 
ছিলাম, সেই ভয়ঙ্কব ঘটন! সকল এই আপনাব নিকট বলিলাম ॥৬০। 

নবশ্রেষ্ঠ! বাঁজা পৰীক্ষিতের এই মৃত্যু এবং এই উতচ্ক মুনিব উক্তি শুনিয়া 
পবে যাহা কর্তব্য বলিষা বিবেচনা কবেন, তাহা ককন 1৩১॥ 

(৩১) শ্রত্া চৈতম্! 



৫৭৪ মহাভাবতে আদি- 

সৌতিরুবাচ | 
এতস্মিন্নেব কালে তু স বাজ জনমেজয়ঃ । 
উবাচ মন্ত্রিণঃ সর্বানিদং বাক্যমবিন্দমঃ ॥৩২ 

জনমেজয উবাচ | 

অথ তৎ কথিতং কেন যদ্রুত্তং তদ্বনস্পীতৌ । 
আশ্চর্ধ্যভূতং লোকন্ত ভম্মবাশীকৃতং তদা ॥৩৩॥ 

যদ্বৃক্ষং জীবয়ামাস কাশ্যপন্তনকেণ বৈ] 
নুনং মন্ৈরৃতবিষো ন প্রণশ্যেত কাশ্ঠপাঁৎ ॥৩৪॥ (বুগকম্) 
চিন্তয়ামাস পাপাত্বা যনসা পন্নগাঁধমঃ | 
দষ্টং ষদ্দি ময। বিপ্রঃ পাথিবং জীবধিষ্যতি ॥৩৫। 
তক্ষক? সংহতবিষে! লোকে যাস্ততি হাস্যতাম্ | 

বিচিন্ত্যৈবং কৃতা তেন গ্রুবং তুন্রিদ্বিজন্ত বৈ ॥৩৬॥ (যুগ্মকম্) 
ভাঁবতকৌমুদী 

এতন্মিতি। এতন্সিন্নেব কালে, অবিন্দমঃ স বাজা জনমেজধ:, সর্ববান্ মন্ত্িণঃ, ইন্দং বাক্যম্ঃ 
উবাচ ॥৩২।॥ 

অথেতি। অথ প্রশ্নে। তদা তদ্বনম্পতৌ তন্মিন বটবৃক্ষে, লোকস্ত আঁশচরধ্ভূতং যৎ 
তক্ষকম্য দ্ংশনম্, বুন্তং জাতম্ » তক্ষকেণ ভন্মবাশীকৃতং বৃক্ষম্, কাশ্তপো যচ্চ জীবয়ামাস তৎ 
সর্বং যুগ্মাকমন্তিকে কেন জনেন কথিতম্? কাঁশ্তপন্তৈব মন্্ৈঃ, হতং বিষং ষন্ত স তাদৃশো বটবৃষ্মঃ, 
তম্মাৎ কাশ্ঠপাদেব, ন প্রণশ্টেত ন বিনষ্টোহভূদ্দিতি নৃূনং সভাবষাশীত্যর্চঃ ৷ প্রণশ্ঠেতেতি 
সম্ভাবনাধাং বিধিলিউ, আত্মনেপদক্চার্যম্ ॥৩৩--৩৪॥ 

চিন্তযামাসেতি। পাঁপাত্মা পন্নগাধমন্তক্ষকঃ, মনসা এতচ্চিন্তযামাস | মধযা দষ্টং পাঁথিবং 
পবীক্ষিতম্ঃ অযং বিপ্রো ষদ্দি জীবয়িব্যতি , তদা সংহতং ত্রাক্ষণেন নাশিতং বিষং যন্ত স 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
নিবৃত্ত ॥২৭--৩০॥ এনং পাঁথিবস্তোতক্বস্ত চ পবাভবং শ্রত্বা ॥৩১-_-৩৫॥ সংহতবিষঃ অম্যক্ 

সৌতি বলিলেন__এই সমষ শক্রদমনবাবী বাজ! জনমেজয় সমস্ত মন্ত্রীকে এই 
কথা বলিলেন ॥৩২। 

জনমেজয় কহিলেন--“সই বটবৃক্ষেব উপবে লোকে বিস্ময়জনক যে ঘটনা 
ঘটিয়াছিল এবং তন্ষক সে বৃক্ষটাকে ভন্মবাশি করিল, কাশ্তপ আবাব যে সে 
বৃদ্ষটাকে বাঁচাইয়া দিলেন, এই সমস্ত বৃত্তান্ত আপনাদেব নিকট কে বলিয়াছিল? 
আমি মনে কবি-_কাশ্ঠপেব মন্ত্রেই বিষ নষ্ট কবিষ। দিয়াছিল , তাঁই সে বৃক্ষটা নষ্ট 
হয নাই ॥৩৩-_৩৪ ॥ 

পাঁপাত্মা সর্পাধম তক্ষক মনে মনে চিন্তা কবিয়াছিল যে, আমি. রাজাকে 
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ভবিষ্যত হ্যপায়েন যস্ত দাস্তামি যাতনাম্। 

একং তু শোতুমিচ্ছামি তদ্রুত্তং নির্জনে বনে 1৩৭ 

ংবাদং পন্নগেন্ডরন্ত কাঁশ্যপস্ চ কম্তদী । 

শ্স্তবান্ দৃষ্টবাংশ্চাপি ভবৎস্থ কথমাগ্তমূ। 
শ্রুত্বা তম্ত বিধাস্তেহহং পন্নগীন্তকবীং মতিম্ ॥৩৮॥ 

মন্ত্িণ উচু | 
শৃণু বাজন্। যথানম্মাকং যেন ত₹ কথিতং পুবা । 
সমাগতং দ্বিজেন্রন্ত পন্নগেন্দরন্ত চাধ্বনি ॥৩৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
তাঁদশস্তক্ষকঃ, লৌকে হাস্ততাং যান্ততি । এবং বিচিন্তয, তেন তক্ষকেণ, দ্বিজস্ত কা্ঠপস্থ, তুষ্টিঃ 

কৃতা তু্টিকুরণেন নিবৃত্তিঃ কৃতেত্যর্থ» ইতি ফ্রবং নিশ্চিতম্ 1৩৫৩৬ 

ভবিস্ততীতি। যস্য পিতৃঘা তিনস্তক্ষবস্য যাতনাং দান্তাঁমি, তস্ত সা যাতনা, উপাষেন হেতু- 

বিশেষেণ, ভবিষ্যত্যেব। কিন্তু একং বিষষং আ্োতুমিচ্ছামি ) নির্জনে বনে, তৎকাধ্যৎ বৃত্ত 

জাতম্, ইতি শিরশ্চালনেন প্রশ্নঃ ॥৩৭| 

সংবাদমিতি। তদা কো জনঃ, পন্নগেন্জন্ত তক্ষকন্ত কাশ্পন্ত চ সংবাদম্ আলাপম্, শ্রতবান্ঃ 
তধোঃ কার্য্যকলাপং দৃষ্টবাংস্চ » অপি চ তদ্বৃত্্, ভবত্স্থ কথযাগতম্। তৎ সর্বং শ্রুত্বা, তস্ত 
তক্ষকম্ত অপরাঁধাদেব, অহং পনগান্তকরীং সর্পকুলধ্বংসক্কাবিণীম্, মতিৎ বুদ্ধিম বিধাস্তে 

কবিষ্যাষি । ষটুপদ্মিদং পদ্যম্ ॥৩৮। 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
হতং নষ্টং বিষং যন্ত স তথা । “সংহ্বতবিষঃ” ইতি পাঠে স্পষ্টোহর্থ: (৩৬॥ যন্ত দাত্যাঁমি 
যাঁতনাঁং যন্ত প্রযাঁসং কৃত্বা, বন্ধ প্রযত্ে, অন্মাদসম|সেহপ্যাবত্বাৎৎ ভেে। ল্যপ.। যাঁতনাং 

দংশন কবিলে পৰ, এই ত্রাক্গণ আবাঁব যদি তীহাঁকে বীচাইয়া দেষ ; তবে 
বিষ ব্যর্থ হইয়ীছে বলিয়া তক্ষক লোকসমাজে হান্তাস্পদ হংবে। এইবপ 
চিন্তা কবিযাই তক্ষক সেই ব্রাক্মণকে সন্তুষ্ট কবিষা ফিরাইযা দ্িয়াছিল, ইহা! 
নিশ্চষ ॥৩৫-_-৩৬। 

আমি যে তক্ষকেব প্রতিশোধ দিব, কোন উপাঁষ উন্ভাবন কবিলে তাহার 
সে প্রতিশোধ অবশ্যই হইবে । কিন্ত, আমি একট! বিষয় শুনিতে ইচ্ছা! করি, সেই 
ঘটনা সকল নিজ্জন বনের ভিতবে ঘটিয়াছিল ত? ॥৩৭॥ 

মন্ত্রিগণ। তখন কোন্ ব্যক্তি, কাশ্ঠপ ও তক্ষকেব সেই আলাপ শুনিয়াছিল 
এবং তাহাদেব কাধ্যকলাঁপ দ্রেখিয়াছিল ? আব কি প্রকাবেই বা সে ঘটনাগুলি 
আপনাদেব কাঁণে আসিয়াছিল, সেই সকল শুনিয়া আমি একমাত্র তক্ষকের 
অপবাধেই সমস্ত সর্পকুল বিনাশেব বুদ্ধি কবিব ॥৩৮| 

(৩৮) "কাশ্ঠপন্ত বচস্তথ!" | ভবতাঁং কথমাগতম্.* | 



৫৭৬ মহাভাবতে আদি- 

তন্মিন্ বৃক্ষে নঝ কশ্চিদিন্নার্থায পাধিব। | 

বিচিন্বন্ পুর্বমারূচঃ শুক্ষশাখবনম্পতৌ। ॥৪০॥ 
ন বুধ্যেতামুভৌ তৌ চ নগস্থং পন্নগদ্ধিজৌ | 
সহ তেনৈব বৃক্ষেণ ভম্মীভৃতোইভবন্প 1 78১ , 

দ্বিজপ্রভাবাদ্রীজেন্দ্র । ব্যজীব স বনস্পতিঃ। 
তেনাগম্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ । পুংসাম্মাস্ নিবেদিতম্। 
যথাবুত্ং তু তৎ সর্বং তক্ষকম্ত দ্বিজস্য চ ॥৪২।॥ 

ভাবতকৌমুদী 
শৃ্িতি। হে বাঁজন্! যেন জনেন, অধ্বনি পথি, ঘিজেন্ররস্ত কাশ্যপস্ত পন্নগেন্জস্তা তক্ষকস্ত 

চ, তৎ মাগতং সম্মেলনম্, অন্মাকং সমীপে, পুবা যথা কথিতম্ঃ তথ শৃণু ॥৩৯। 
তন্সিন্নিতি। হে পাধিব। বাজন্। শুষ্কাঃ শাখা যস্ত স চাসৌ বনস্পতিষ্েতি তশ্মিন্, 

তশ্িন্ বৃক্ষে , কশ্চিন্নরঃ, ইন্ধনার্থাঘ কষষঠ.হরণাঁষ, কাষ্ঠমেব বিচিন্বন্, সঞ্চি্বন্, পূর্ব তয়োবাগমনাৎ 

আদিত এব আরূচ আসীৎ ॥৪০। 

নেতি। হে নৃপ। তো উভাবেব পন্নগন্ধিজৌ তক্ষককাশ্তপৌঁ, নগস্থং তদবৃক্ষারং তং 
নরম, ন বুধ্যেতাং ন জ্ঞাতবন্তৌ। অতএব স নবঃ তেন বৃক্ষেণ সহৈব তক্ষকদংশনাভম্মীভূতঃ 
অভব্্ ॥৪১। 

দ্বিজেতি। হেরাঁজেন্দ্রা! অতএব ছিপ্শ্রেষ্ঠ। ক্ষত্রিয়প্রধান। দিজস্ত ক্রাঙ্মণস্য কাশ্যপন্য 
প্রভাবাৎ, স নরঃ বনম্প তির্বটবৃক্ষম্চ, ব্যজঈ'ব্ৎ বিশেষেশৈব জীবিতবান্। তেন চ পুংসা! নরেণ, 

আগম্য তক্ষকম্ত দবিজশ্) কাশ্ঠপন্য চ তৎ সর্ববং বুন্তঃ বৃত্তান্তঃ, অন্মাস্থ, যথাবদেব নিবেদিতম্ । 

ইদমপি পদ্ঠং ষট্পদম্ ॥৪২1 
ভাঁব্তভাবদীপঃ 

প্রতিক্রিয়াম্ ॥০৭_-৩৮॥ সমাগতং অমাঁগমম্। ভাবে নিষ্ঠা ॥৩৯--৪০॥ ৭পুকষং দ্বিজৌ” ইতি 
পাঠে দ্বিজৌ অগ্জজঃ সর্পো বিপ্রশ্চ। “দন্তঘিপ্রাণ্জা দ্িজাঃ” ইত্যুক্তেরর্থভেদেহপি সরপত্বা- 
দেঁকশেষঃ 1১] ব্যজীবৎ বিশেষেণাতুযু্পসিতেন বূপেণ জীবিতবান্। আগম্য আগত্য। 

মন্ত্রিগণ বলিলেন--“মহাবাজ! পথে কাশ্ঠপ ও তক্ষকের সম্মেলনগ্রভৃতি 
আমাদেব নিকটে যে ব্যক্তি যে ভাঁবে বলিয়াছিল, তাহা আপনি শ্রবণ - 

ককন 1৩৯) 

মহাবাজ! নেই বটগাঁছটাঁৰ অনেক ভালই শুকাইয়া গিয়াঁছিল; তাই কাঠ 
কুড়াইবাঁব জন্ত কোন লোক পূর্বেই সেই গাছে উঠিয়া কাঠ কুভাইতেছিল ॥৪০। 

কিন্তু কাশ্প ও তক্ষক-__ইহাঁদেব কেহই সে ব্যক্তিকে দেখিয়াছিলেন না, 
সুতরীং তক্ষকেৰ দংশনেই সেই বৃক্ষের সহিত সেই ব্যক্তি ভম্ম হহইযা 
গিষাছিল ॥3১॥ 

(৪.)--শুত্শশাখাবনম্পতৌ | (৪১) ন বুধেতাবুভো তো চ ..। 
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এতত্ে কথিতং বাজন্! যথা দৃষ্টং শ্রুতঞ্চ যু। 
শরুত্বা চ নৃপশার্দূল ! বিধৎস্ব যদনত্তরম্ ॥৪৩1 

সৌতিরুবাচ। 
মন্ত্রিণান্ত বচঃ শ্রুত্বা স রাজা জনমেজয়ঃ | 
পর্্যতপ্যত ছুখোর্ভঃ প্রত্যপিংষ্ করং কবে ॥88॥ 
নিশ্বাসমুষ্ণমসকৃদ্দীর্ঘং বাজীবলোচনঃ । 

মুমৌচাশ্রাণি চ তদা নেত্রাভ্যাং প্ররুদনূপঃ ॥8৫॥ 
উবাচ চ মহীপালো দুখশোকসমদ্ষিতঃ | 
র্দবং বাম্পমুৎস্জ্য স্পষ্ট চাঁপো! যথাবিধি ॥৪৬| 

ভাবতকৌমুদী 
এতদ্িতি। হে রাজন্! যথ! দংশনাদিকং দৃষ্টম্, যচ্চ তম্থান্নবাৎ শ্রুতম্, এতত্তৎ সর্ববং 

তে তব সমীপে কথিতম্। হে নৃপশার্দুল 1 শ্রত্বা চ অনভ্তরং যদ্দিধেষ্₹ং তৎ বিধৎত্ব 1৪৩1 
মন্ত্রণামিতি। স জন্যেজযে! রাজা মন্ত্রিণাং ব্চঃ শ্রত্বা তু ছুঃখার্ডঃ সন্, পর্যযতপ্যত অন্ত- 

দাহং প্রাপ্তবান্, তথা করে হস্তে) কবং হস্তম্, প্রত্যপিংযৎ সংঘ্ৃষ্টবান্। ক্রোধলক্ষণ- 

মেতঙ্ ॥88| 

নিশ্বাসমিতি। বাজীবে পন্মে ইব লোঁচনে যস্ত স তাদুশো হৃপঃ অসরৃৎ্ বারং বারমূ, 
উষ্ং দীর্ঘ নিশ্বাসং মুমোচ তত্যাজ ; প্ররুদ্ন্ সন, নেত্রাভ্যাম্ অশ্রুণি চ মুমোচ 78৫0 

উবাচেতি। ছুঃংখশোকসমন্বিতো মহীপালঃ, ছুর্দরং ছুনিবারং বাম্পম্, উৎ্হজা, যথাবিধি 
অপো জলানি স্পৃ্টা চ, প্রতিজ্ঞাদৌ৷ জলম্পর্শব্যবহারাদিতি ভাবঃ, উবাচ চ ॥৪৬৷ 

ভারতভাবদীপঃ 
বা লযপি” ইতি পক্ষেহম্থনানিকলোপাঁভাবঃ। দ্বিজশ্রেষ্ঠপুংসা ব্রা্ষণদাসেন 1৪২---৪৩] 

_. মহাবাজ! তাহার পর, কাশ্ঠপেব ক্ষমতার গুণে সে গীছটাও বীচিল 

এবং সে লোৌকটাঁও বীঁচিল। পবে সেই লোঁকটা আসি আমাঁদেব নিকট কাশ্ঠপ 
ও তক্ষকেব সমস্ত বৃত্তীন্ত বথাব্থভাবে জানা ইয়া গিয়াছিল ॥৪২। 

মহাঁবাজ ! আমবা বাহ! দেখিযাছিলাঁম বা শুনিবাছিলাম, সে সমস্তই আঁপনাৰ 
নিকট বলিলাম ; শুনিয়া পবে যাহা কর্তব্য হয, তাহা! ককন্” ॥৪৩| 

সৌতি বলিলেন-_বাঁজা জনমেক্তঘ মন্ত্রিগণেব কথা শুনিবাই অত্যন্ত হুঃখিত 

হুইযা অন্তবে দগ্ধ হইতে লাগিলেন এবং হাঁতেব উপবে হাতি ঘবিতে 

থাঁকিলেন ॥8$॥ 

পদ্মনযন বাঁজা তখন বাব বাব উষ্ণ ও দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কছিতে লাগিলেন 

এবং রোদন কবিতে থাকিয়া নয়নযুগ্ল্ হইতে অবিকৃত অশ্রু মোচন কবিতে 

থাঁকিলেন ॥৪৫॥ 
৭৩ 



৫৭৮ মহাভারতে আঁদি- 

মুহূর্তমিব চ ধ্যাত্বা নিশ্চিত্য মনসা নৃপঃ। 

অমর্ধী মন্ত্রিণঃ সর্ববানিদং বচনমত্রবীৎ্, 18৭॥ 

জনমেজয়ু উবাচ । 

শ্ুত্বৈতভ্তবতাং ঝাঁক্যং পিতুর্মে ন্বর্গতিং প্রতি । 

নিশ্চিতেষং মম মতির্যা চ তাং মে নিবৌধত ॥৪৮। 

অনন্তরঞ্চ মন্যেহহং তক্ষকাষ ছুবাত্মনে 1 

প্রতিকর্তৃব্যমিত্যেবং যেন মে হিংসিতঃ পিতা ৪৯ 

শুর্গিণং হেতুমাত্রং ঘঃ কৃত্বা দ্' চ পাথিবমূ। 
ইং ছুরাত্বৃতা তস্য কাশ্যপং ধো ন্যবর্তযৎ ॥৫০॥ 

ভাব্তকৌ সুদী 
মহূর্তমিতি ৷ অমর্ধা তো নৃপঃ, মুহ্র্থমিব ধ্যাত! কর্তব্যবিষষং বিচিস্থ্য, মনসা! কর্তব্যং 

নিশ্চিত্য চ, সর্বান্ মক্ত্রিণং, ইং বচনম্ত অব্রবীৎ্চ॥৪ ৭1 

শ্রত্বেতি। হে মন্ত্রিং। মে মম পিতুঃ। দ্র্গতিং প্রতি মৃত্যুবিষষেঃ ভবতাম্ঃ এতদ্বাক্যং 

শ্রতবী, মম যেযং মতি, নিশ্চিতা 7 তাঁং মে মম সকাশা্ নিবোধত যৃষং জানীত 1৪৮1 
অনন্তরমিতি। যেন তক্ষকেণ, মে মম পিতা, হিংসিতো দংশনেন বিনাশিতঃ, তনৈ 

ছুরাঁত্বনে তক্ষকাঁয়, অনন্তরঞ্ণ ইতঃ পরমেব, প্রৃতিকর্তব্যম্, ইত্যেবম্ অহং মন্তে 1৪৯1 

শৃদদিণমিতি। যন্তক্ষকঃ, শৃর্ষিণং তদাখ্যং মুনিকুমারম্, হেতুমাত্রং ক্ৃত্বা অভিশগ্ুতষ! 

প্রযোজকমাত্র, বিধাঁষ, বিষবহিনা পাঁধিবং রপীক্ষিতং দগ্ধ। চ বর্তুতে স্ম১ যশ্চ ধনং দা 
কা্ঠপং স্যবর্তযৎ্; তন্ত তক্ষকন্ঠ, ইয়ং কাশ্পনিবর্নৈব, ছুবাতুতা ছুরভিনন্দিকতা। 1৫০1 

ভাঁরতভাবদীপঃ 
করং করে নিধায় প্রত্যপিংযৎ ক্রোধাবেশাৎ ঘধিতবানিত্যর্থঃ 1৪৪- ৪৭1 অনন্তবমব্যবহিতম্ 

ছুখ ও শৌকধুক্ত বাঁজা অবিবত অশ্রু মৌচন কবিয়া এবং ব্থাঁনিয়মে জল 

স্পর্শ করিা, বলিতে লাগিলেন ॥৪৬| 

কুদ্ধ বাঁজা কিছুকাল চিন্তা কবিঘা, পবে মনে মনে কর্তব্য স্থিব কৰিয়া, 
সমস্ত মন্ত্রীদিগকে এই কথা! বলিলেন ॥৪৭॥ 

জনমেজয় কহিলেন_-“আমাব পিতাঁব মৃত্যুব বিবষে আপনাঁদেব এই সকল 

কথা শুনিয়া, আমি যে বুদ্ধি স্থির কবিয়াছি, আমাব নিকট তাঁহা, আপনাঁবা 
শুনুন 1৪৮ 

বে তক্ষক আমাৰ পিতাকে নষ্ট কবিয়াছে, এখনই সেই ছৃবাত্মা তক্ষকেব 
প্রতিশোধ দিতে হইবে, ইহা! আমি মনে কবিষাঁছি 1৪৯॥ 

যে তদ্দক মুনিকুমাব শুজীকে কেহল হেতু করিয়া বিষবহিদ্বারা পিছু 
পি ৪ 



পর্ব পঞ্চচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ৫৭৯ 

যগ্তাগচ্ছে স বৈ বিপ্রো নু জীবে পিতা মম । 
পরিহীয়েত কিং তন্ত যদি জীবে স পাধিবঃ | 
কাশ্যাপস্ প্রসাদেন মন্ত্রিণাং বিনয়েন চ ॥৫১॥ 

স তু বারিতবান্ মোহাৎ কাশ্খাপং দ্বিজসভৃমমূ | 
সঞ্জিজীবয়িষুং প্রাপ্ত বাজানমপরাজিতম্ ॥৫২॥ 

মহানতিক্রমো হোষ তক্ষকস্ত ছুরাত্বনঃ | 

দ্বিজন্ত যোহদদদৃদ্রব্যং মা নৃপং জীবয়েদিতি ॥৫৩| 
শক কাশি শ্চশ চর ৩ কল পাশ | পক্ষ জা 

ভারতকৌমুদী 
যদীতি। স্ বিগ্রঃ কাশ্তপঃ যর্দি আগছ্ছেৎ, তদ্দা মম পিতা, নু নিশ্চিতমেব জীবেৎ। 

তথা চ মন্ত্রিণাং বিনষেন অনুনয়প্রযুক্তেন, কাশ্ঠপস্য প্রসাদেন চিকিৎসাত্মকান্ছগ্রহেণ, যদি স 

পীর্ধিবো ময পিতা জীবে তদা তস্য তক্ষকন্ত, কিং পরিহীযেত কা হানির্ভবেৎ, অপি তু 
কাঁপি নেত্যর্থঃ। যট্পাঁদোহয়ং শ্লোকঃ 1৫১1 

সইতি। স তক্ষক$ মোহাৎ গ্রতীকাঁরযোগ্যঃ কোঁহপি নাম্তীত/জঞানাৎ, অপরাজিতং 

মহাবীরত্বাৎ সর্বত্র বিজয়িনম্, বাজানং পরীক্গিতম্, সঞ্তিজীবয়িযুং সপ্তীবযিতুমিচ্ছুম, উদস্ত- 
প্রতাযস্ত নিষ্ঠাদিতয়া কর্ধণি যঠীনিষেধাৎ বাঁজানমিতি দ্বিতীয়ৈব, প্রাপ্তম্ উপস্থিতম্, দ্বজি- 
সত্তমং কাশুপম্, ধনদানেন বারিতবাঁন্ 1৫২1 

মহানিতি। নৃপং মা জীবধে, ইতি বিভাঁব্য যস্তক্ষকঃ, ছিজত্য ছিজায় কাশ্ঠপায় দ্রবাং, 
ধনম্ অদদৎ দত্তবান্» তশ্য ছুবাত্নস্তক্ষকস্, এষ মহাঁন্ অতিক্রমঃ সাধুনিয়মলজ্নম্ ॥৫৩| 

ভারতভাবদীপঃ 

যথা স্তাততথা 1৪৮--৫১] মোহান্মদীয়সামর্থ্যাজ্ঞানাঁৎ 1৫২1 “যদি ক্ষিতামুর্ধদি বা পরেতো 
যর্দি মৃত্যোরস্তিকং নীত এব। তমাহরামি নি্খতেরুপস্থাদস্তার্যমেনং শতশারদায় 1৮ ইতি 

মনতর্ণাদব্রাঙ্গণন্যাযুপ্রদানেহপি সামর্ধামন্তি। অতত্তং ব্ছধনদীনেন নিবর্তয়তত্তক্ষকশ্তৈবাপ- 

দেবকে দগ্ধ করিযাছিল এবং যে তক্ষক কাশ্ঠপকে ফিবাইয়া দ্বিয়াছিল, তাহার 
এ মতন ছুবভিসন্ধিই বটে ॥৫০॥ 

সেই ব্রাহ্মণ ঘর্দি আসিতেন, তবে নিশ্চযই আমাব পিতা বাঁচিতেন। 
মন্ত্রগণেব অন্ুনষে কাশ্ঠপ চিকিৎসা কবিয়া৷ অনুগ্রহ দেখাইলে, হি আমাব 
পিতা বাঁচিতেন, তবে তক্ষকেব কি ক্ষতি হইত ? ॥৫১1 

্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কাশ্ঠপ বিজয়ী বাজাকে বাঁচাইযা দিবাব জন্য আসিতেছিলেন ; 
কিন্তু তক্ষক ছুর্বুদ্ধিবশতই তাহাকে ফিবাহিরা দিয়াছিল ॥৫২॥ 

বাজাকে বাঁচাইয়া না দেন-_ইহা! ভাবিয়াই তক্ষক সেই ত্রাক্গণকে ধন দান 

কবিয়াছিল ; সুতরাং এটা ছুবাত্মা ত্ক্ষকেব গুরতব সাধুনিষম লঙ্ঘন করা 
হইয়াছে ॥৫৩] 



৫৮০ মহাভাবতে আদি- 

উত্বস্ত প্রিযং কর্ত,ম্ আত্মনশ্চ মহৎ প্রিবম্। 
ভবতাঞ্চেৈব সর্ধেষাং গচ্ছাম্যপচিতিঃ পিতৃঃ ॥৫৪| 

ইতি শ্্রীমহাভীবতে শতসাহজ্রাং দংহিতীঁধাঁং বৈষাসিক্যামাদিপর্ববণি 
আস্তীকে পবীক্ষিন্মন্ত্রিংবাদো বাদো নাম ম পৰচ্থাবিংশোধধ্যাঘ ॥০॥ * 

ষট পারি রে [ইধ্যায়। 
০5৫০ ২, 

০৮০ 

সৌতিকবাচ। 

এবমুক্ত। ততঃ শ্রীমান্ মন্ত্িভিশ্চান্ুমোদিতঃ | 

_আরুবোহ গ্রতিজ্ঞাং স সর্পসত্রাষ পাধিবঃ। ১ 

ভাবতকৌসুদী 
উতঙ্বন্তেতি ৷ উতস্বস্ত মূনেঃ প্রিয়ং কর্তৃম, আত্মনশ্চ সর্কেষাঁং ভবভাঞ্চ মহৎ প্রিষং 

কর্তুম, পিতুঃ পিতৃহত্যাযা অপচিতিং তক্গকপ্রতীকাঁবেণ নিক্রঘম্ত গচ্ছামি করোমি। 
“ভবেদপচিতিঃ পৃজাব্যয়নিষ্কৃতিহাঁনিষু” ইতি মেদিনী ॥৫৪॥ 
ইতি মহামহোপাধ্যায-তাবতাঁচা্ধ্য-শ্রীহরিদীসসিদ্বান্তবাগীশভট্রাচাধ্যবিরচিতাযাং মহাঁভারত- 

টাকাঁষাং ভাবতকৌ মুদ্রীসমাথ্যায়ামাদিপর্বরণি আত্তীকে পঞ্চচভাবিংশোহধ্যায়ঃ|০। 
স্৪৯১-, 

এবমিতি। শ্রীমান্ স পাখিবো জনমেজযঃ, এবমুক্তী ততঃ পবং মন্ত্িভিশ্চ তধর্থে 
অঙ্গমোদিতঃ সন্, সপ্সসত্রাষ প্রতিজ্ঞম আরুবোহ চকাবেত্যর্থঃ, তক্ষকবদেব সর্কেরষামের 
সর্পাণাং বিনা কারণং লোৌকানিষ্টকারিতাদিতি ভাবঃ ॥১1 

ভারতভাবদীপঃ 
রাধোহযমিত্যাহ--মহানিতি। দদদিতি হেতো শতৃপ্রত্যযঃ। ভ্রব্যং দত্বাপি তেনৈব নৃপো 
বলাৎ মাবিত ইত্যর্থ ॥৫৩| অপচিতিৎ বৈবনির্যাতনম্ ॥৫৪। 

ইতি শ্রীমহাঁভারতে আদিপর্ব্বণি নৈলকষ্ঠীষে ভারতভাবদীপে পঞ্চচত্বারিংশোহ্ধ্যায 18৫1 

অতএব উতন্কেব শ্রীতিব জন্য এবং আমাৰ ও আপনাদের সকলেব গুকতব 
গ্রীতির জন্য আমি নিশ্চযই পিতৃহত্যাঁব বিষষে তক্ষকেৰ প্রতিশোধ লইব” ॥৫8। 

টিউব 
দৌতি বলিলেন-_ এশ্বধধ্যশালী বাঁজা জনমেজয় এইবপ বলিবামাত্র সমস্ত 

মন্ত্রীবাই সে বিষষে অনুমোদন কবিলেন, তাহাবৰ পব তিনি সর্পবজ্ঞ কবিবাব 
জন্ প্রতিজ্ঞ! কনিলেন ॥১ 

+ "পঞচাশত্ুমোহধ্যায2, +.-"সৃপুচত্বারিংশোহধ্যায়» ইতি পাগিত্তরদযমূ। 
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্রদ্ধন। ভরতশার্দ.লো রাজা পাবীক্ষিত্তবা। 

পুবোহিতমথাহ্য খাত্বিজো বন্থধাধিপহ ॥২। 

অব্রবীদ্বাক্যসম্পনঃ কাধ্যসম্পৎ্করং বচঃ ] 

যো মে হিংসিতবাংস্তাতং তক্ষকঃ স ছুবাত্ববান্ ॥৩॥ (বুগ্কম্) 

প্রতিকুর্ধ্যাং থা তস্ত তত্তবন্তো ক্রবন্ত মে। 

অপি তগুকর্দধ বিদিতং ভবতাং যেন পন্নগম্। 
তক্ষকং সম্প্রদীপ্ডেহস্ন গ্রক্গিপেয়ং সবান্ধবম্ | - 
যথা তেন পিতা মহ্ং পুর্ববং দর্ধো বিষাগ্রিনা । 
তথাহমপি তং পাপং দগ্চুমিচ্ছামি পন্নগম্ ॥৫॥ 

খাত্িজ উচুঃ। 
অন্তি রাজন! মহৎ সন্ত্রং ত্বদর্থৎ দেবনিম্মিতম্। 
সর্পসত্রমিতি খ্যাতং পুরাণে পবিপঠ্যতে ॥৬|॥ 

৩ 

ব্ষমিতি। হে ত্রক্ধন্! শৌনক। অর্থানন্তবম্, বাজা! প্রকৃতিবগ্তকঃ, “রাজা প্ররৃতি- 
রগগনাৎ” ইতি রঘুবংশোক্েঃ, বাক্যসম্পন্নো বাগী, ভরতশার্দিলো ভরতবংশশ্রেষঠ:, বস্থধা- 
ধিপঃ, পাবীরক্ষিতঃ পরীক্ষিতঃ পুত্রো৷ জনমেজয়ঃ, পুরোহিত কুলপুবোধসম্) অন্যান্ঠান্ খতি- 
জশ্চ আই্য, কার্যস্ত উদ্দেশ্বস্ত সম্পংকরং নিষ্ভিকাবকং বচঃ, অব্রবীৎ্। যথা যো মে 
তাতং হিংপিতবান্, স তক্ষক, ছুবাআববান্ ছুবভিসন্ধিশালী 'আসীৎ ॥২--৩ 
অতএবাহ - প্রতিকুর্যামিতি। যথা যেন প্রকারে”, তত্ত তক্ষকস্থ, প্রতিকুর্ধ্যাং প্রতিকারং 

কর্ত্ং শরুঘাম্। ভবন্তো মে মম সমীপে তঙ ক্রবস্ত। যেন কর্মণা, সম্প্রদীন্তে প্রচ্ছলিতে 
অগ্নৌ, সবান্ধবং তক্ষকং পন্নগম্, প্রস্পেয়ং প্রশ্দেপ্তৎ শরুযামূঃ তন কর্ম, অপি কিং ভবভাং 
বিদিতম্ অস্তি? ষট্পদমিদৎ পছ্যম্ 18 

যথেতি। তেন তক্ষকেণ বিষাগ্সিনা যথা, মহং মম আর্ধতাৎ সষ্যর্থে চতুর্থা, পিতা, পুর্কং 
দগ্ধঃ, তথা অহমপি তং পাপং পন্নগং দর্মিচ্ছামি 1৫1 

মহষি শৌনক ! তাহাব পর, প্রজাবগ্রক, বাকৃপটু ও ভবতবংশশ্রেষ্ঠ বাজ 
জনমেজঘ কুলপুবোৌহিত ও অন্তান্ত পুবৌহিতগণকে ডাকিয়া, এই উদ্দেশ্ট সিদ্ধিব 
কথা বলিলেন--“ঘে আমাঁব পিতাঁকে নষ্ট কবিয়াছে, সে তক্দকের নিশ্চঘই 
দুবভিপন্ধি ছিল ॥২-_-৩॥ 

আমি যে প্রকাবে দেই তক্ষকেব প্রতিশোধ লইতে পাবি, আপনারা আমাৰ 
নিকট তাহা হদগুন। আদি যাহাতে প্রজ্জলিত অগ্িতে বন্ছু-বাহ্ধবেব সহিত 
তক্ষকনাগকে দগ্ধ কবিতে পারি, আপনাদের সে কাঁধ্য ভানা আছে ত? 1591 

তক্ষক যেমন আমাব পিভীকে বিববহ্িছাবা ছগ্চ কবিরাছে, আমি তেমনই 

দেই পীপাঁজা তক্ষককে দগ্ধ কবিতে ইচ্ছা কবি 1৫1 

শি পা পপ পাস পিপা শি আত জপ শি 



৫৮২ - মহাভারতে আদি- 

আহ্র্তী তন্। সত্রন্ত তন্ান্যোইস্তি নরাধিপ !1 

ইতি পৌরাণিকাঃ প্রান্থ্রম্মীকপ্ধান্তি স ব্রতুঃ ॥৭॥ 

এবমুক্তঃ স রাজধির্মেনে দগ্ধং হি তক্ষকমূ । 

হুতীশনমুখে দীপ্তে প্রবিষ্মিতি স্ভম ! 0৮ 
ততো হ্রবীন্মন্্রবিদস্তান্ বাজ ত্রান্মণাংততদা । 

আহরিস্যামি ত সত্রং সম্ভারাঃ অন্ভিয়ন্ত মে ॥৯] 4 

পু ভারতকৌমুদী 
অন্তীতি। হেবাজন্1 ত্বদর্থ, দেঁবৈনিশ্মিতং সর্পসত্রমিতি খ্যাতং মহৎ, অত্রং যজ্ঞঃ 

অস্তি ; তচ্চ পুরাণে শাস্ত্রে পবিপঠ্যতে 1৬। 
আহর্তেতি। হে নরাঁধিপ! তু তত, অন্যো জনঃ। তশ্য জত্রন্ত, আহর্থী অনুষ্ঠাত! 

নাস্তি, বছুবিভ্তব্যয়ায়াসসাঁধ্যত্বাদিতি ভাঁঝঃ, ইতি পৌঁরাণিকাঃ প্রাহঃ। স ্রতুর্ঘজন্চ 
অন্মাকমস্তি বিদিত ইতি শেষঃ 1৭1 

এবমিতি। হেসত্তম| সাধুশ্রেষ্ঠ! শৌনক। খত্বিগংভিঃ এবমুক্ত স বাঁজবির্নমেজয়ঃ 
তক্ষকম্। দবীপ্তে প্রজলিতে, হুতাশনমুখে অগ্নৌ, প্রবিষ্টম্ ইতি হেতোঃ, দগ্ধমেব, মেনে 
সম্ভাবিতবান্ 1৮1 

তত ইতি। ততঃ পরম্ঃ তদা রাজা, মন্্রবিদস্তান্ ব্রাহ্মণীন্ অব্রবীৎ।- অহং তৎ সন 
যজ্ঞম। আহৰিক্তামি অনষ্ঠাস্তামি। অতএব মে মম, সম্ভার তদ্যজ্ঞাবস্ঠকদ্রব্যাণি, সত্রিযস্ত 

আঙ্মোজ্যন্তাম্। পরন্মৈপদমার্যম্ ॥৯1 

ভাবতভাবদীপঃ 
এবমুক্কেতি 1১৪ মহং মম |৫--৬া ত্বং নান্তত্বমেব নান্তঃ | যছা! ত্বৎ ত্বত্তে! নান্ো- 

পুবোহিতগণ বলিলেন__“মহারাজ ! আপনার জন্যই দ্েবগণেব উত্তীবিত 
'সর্পসত্র নামে বিখ্যাত প্রধান একটী যজ্ঞ আছে; পুরাণশান্ত্রে তাহাব উল্লেখ 
রহিয়াছে ॥৬ 

মহারাজ ! আপনি ভিন্ন অপব কেহই সে যজ্ধের অনুষ্ঠান করিতে 
সমর্থ নহে, এ কথা পৌবাঁণিকেবা বলিয়া থাকেন; কিন্তু সে যজ্ঞ আমাদের 
জান! আছে” ॥৭॥ 

হে সাধুশ্রেন্ঠ শৌনক ! পুরোহিতগণ এই কথা বলিলে, রাঁজর্ধি জনমেজয 
ইহাই মনে করিলেন যে, তক্ষক গ্রজলিত অগ্নিমধ্যে পতিত হইয়া দগ্ধই হইয়া 
গিয়াছে ॥৮) 

তাহাৰ পর রাজা জনমেজয় তখন সেই সকল মন্্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে বলিলেন” 
“আমি দেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান কবিব, আপনার! তাহার উপকরণ সকল আয়োজন 
করুন” ॥৯॥ 
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সৌতিরুবাচ। 
ততস্ত খাত্বিজস্তস্য শান্্রতো দ্বিজসভম || 

তং দেশং মাপয়ামাস্র্জ্ঞায়তনকারণাৎ ॥৯০॥ 

যথাবদ্ধেদবিদ্বাংসঃ সর্ব বুদ্ধেঃ পৰং গতাঠ। 
খদ্ধা পরময়া যুক্তমিষ্টং দ্বিজগণৈযুর্তম্ 0১১1 
প্রভৃতধনধান্যাচ্যমৃত্বিগভিঃ সৃনিষেবিতম্। 
নিশ্মীয় চাপি বিধিবদ্জ্ঞায়তনমীপ্দিতম্ ॥১২॥ 

বাজানং দীক্ষয়ামাঃ সর্পসত্রাপ্তয়ে তদা । 
ইদঞ্চাসীত্তত্র পুর্ববং সর্পসত্রে ভবিষ্যতি ॥১৩॥ 
নিমিভং মহছুৎপন্নং যজ্ঞবিত্বকরং তদা। 

যক্তম্তায়তনে তশ্মিন্ ক্রিয়মাণে বচোহব্রবী ॥১৪॥ (কুলকম্) 
ভারতকৌমুদী 

তত ইতি। হে দ্বিজসত্তম! শৌনক! ততঃ পরম্, ব্দেবিদবাংস:, বুদ্ধেঃ পরং পারং 
গতাশ্চ, সর্ষে তে খত্বিজঃ, তত্ত বাঁজঃ সম্বন্ধে, যজ্ঞায়তনকারণাৎ সর্পসত্রস্থানকরণহেতো 

পরময়া খদ্যা। দ্রবাসম্পদা যুক্তম্, যজ্ঞযোগ্য্বাদিষ্টম, ছিজগণৈষূতম্, প্রভৃতধনধান্তাচ্যম্ 
খত্গিভিঃ স্ুনিষেবিতম্ঃ তং দেশং স্থানমূ, শান্্রতঃ শান্তানুসারেণ মাপয়ামাহঃ। ততশ্চ 

বিধিবৎ ঈদ্সিতং যজ্ঞন্ত আযতনং স্থানং নির্মায় চ, তদ। সর্পসত্রন্ত তৎফলস্ত আধয়ে লাভায়, 
বাঁজানং জনমেজযম্, দীক্ষয়ামাস্থঃ প্রবর্তয়ামাথঃ দীক্ষিতুমুপচক্রমিরে ইতার্থঃ? খত্জি ইতি 
স্ধদ্ধঃ। ভবিষ্তি ভাবিনি, তত্র সর্পসত্রে, তদা যজ্ঞবিস্বকরং তদ্যজ্ঞব্যাঘাতস্চকমঃ ইদঞ্চ 

মহৎ পূর্ববং নিমিত্ত লক্ষণম্ উৎপন্নমাসীৎ্। কিং তদিত্যাহ__যৎ, তন্মিন্ হজ্ঞস্ত আয়তনে 
স্থানে ক্রিয়মীণে অতি, কশ্চিদিদং বচঃ অক্রবীৎ্থ 1১০-- ১৪। 

ভাবতভাবদীপঃ 
ইস্তি 1৭৮1 আহরিস্তামি করিস্তামি | অত্যন্ত সন্ভিযস্তাম্ ॥৯--১২] দীক্ষযামাহদক্ষিং 

সৌতি বলিলেন-_হে ত্রান্গণশ্রে্ঠ শৌনক ! তাহাব পর বেদশান্ত্রজ্ঞ ও 
মহাবুদ্ধিমান্ .সেই সকল পুবোহিতেরা রাজার যজ্ঞস্থান নিন্মীণ কবিবাঁবৰ জন্ত 
শীস্তান্থুসাবে সেই জায়গা মাপিলেন; সে স্থানে বহুতর দ্রব্য নিয়া রাখ! হইল £ 
ব্রাহ্মণগণ সে স্থানে অবস্থান কবিতে লাগিলেন ; পুবৌহিতেরাও তথায় উপস্থিত 
বহিলেন এবং প্রচুব ধন ও ধান্ত সেখানে আনা হইল। তাহার পৰ পুবোহিতেরা 
মথাবিধানে যজ্দ্বেদি নির্মীণ কবিয়া, সর্পসত্রের ফল লাভ করিবার জন্য রাজা 
জনমেজয়কে দীক্ষিত কবিবার উপক্রম করিলেন ; কিন্তু সে সর্পসত্র হইবে, তাহাৰ 
পূর্ব্বেই তখন যজ্ঞেব বিদ্বন্চক এই একটা গুরুতব লক্ষণ উৎপন্ন হইল ; সেই 
যজ্ঞেব জায়গ। তৈয়ারী করা হইতেছিল, এমন সময কেহ এই কথা বলিল ॥১০-১৪॥ 



১৫৮৪ মহাভারতে 

স্থপতিবুদ্ধিসম্পনো! বাস্তবিদ্যাবিশারদঃ | 

ইত্যব্রবীৎ, সূত্রধারঃ সৃতঃ পৌরাণিকভ্তবা ॥১৫| 
যম্মিন্ দেশে চ কালে চ মাপনেয়ং প্রবন্তিতা | 
ব্রাহ্মণং কারণং কৃত্বা নায়ং সম্পতস্ততে ব্রতুঃ ॥১৬॥ 

এতচ্্ত্বা তু রাজাসে প্রীগদ্রীক্ষাকালম্রবী | 
ক্ষতাঁরং নহি মে কশ্চিদজ্ঞাতঃ প্রবিশেদিতি ॥১৭॥ 

ইতি প্রীমহাভাবতে শতপাহজ্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ধবণি 

আন্তীকে সর্পসত্রোপক্রমো৷ নাম ষট চত্বাবিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ % 
০৩ শ্রগাগ ল্ঞচ শক ও আগ আন পবা শি শী আপিন 

ভাঁবতকৌমুদী 
নন্থু কোহত্রবীদিত্যাহ-_স্থপতিরিতি। তদা পৌবাঁণিকঃ পুরাণশাস্্বেত্তা, স্থতঃ স্থৃত- 

জাতীযঃ, বুদ্ধিসম্পন্নঃ, বাস্ববিগ্ঠাবিশীবদশ্চ, অতএবান্ত বাক্যে বিশ্বাস ইতি ভাবঃ, হ্ত্রধারঃ 

স্থপতি; শিল্পী, ইতি অব্রবীৎ ॥১৫| 

অত ইতি কিং বচ ইত্যাহ-_যন্সিন্নিতি । যশ্মিন দেশে চ কালে চ ইয়ং মাপনা স্থানপরিমাণ- 

করণম্ঃ প্রবন্তিতা আরন্ধা, এতেন কঞ্চিৎ ক্রা্ণং কৃত্বা, অযং ত্রতুর্ষজ্ঞঃ ন সম্পৎস্ততে 

সমাঞ্চিং ন গ্রাঙ্গ্যতি ॥১৬। 

এতদিতি। অসৌ বাজা! জনমেজযঃ, এতৎ স্থপতিবচনং শ্রত্বা তু, দীক্ষাকালাৎ প্রাগিতি 
প্রীগ্রীক্ষাকালম্, ক্ষভাঁরং ক্তজাতীষং ছারপাঁলম্, মে মম অজ্ঞাতঃ কশ্চিদপি অত্র নহি 
প্রবিশেঞ্। ইত্যব্ররীৎ /১৭1 

ইতি মহামহোপাধ্যাষ-ভারতাচার্্য-শ্রীহরিদাসসিদধা ্তবাগীশভট্টাচারধ্য বিরচিতায়াং মহাভারত- 
টাকাঁধাং ভারতকৌ মুদীসমাখ্যায়ামীদিপর্ববণি আস্তীকে যট্চত্বারিংশোইধ্যাযঃ 1 

ভাঁবতভাবদীপঃ 

গ্রাহিতবন্তঃ ৷ সর্পসত্রাপ্তয়ে সর্পসত্রফলাধ্ঠয়ে। ভবিষ্যতি ভাবিনি 1১৩--১৪॥ ইতি বক্্য- 
মাঁণৎ যন্মিন দেশে ইত্যার্দি। সৃতো৷ জাত্যা। পৌরাণিক: শিল্পীগমবেত্ত। ॥১৫| নাঁয়ং 

সস্থান্ততে ন সমাগ্যতে 1১৬] দীক্ষাকালন্ড প্রাক ইতি প্রা্দীক্ষাকালম্। ক্ষ্তারং দ্বাস্থম্ ॥১৭| 

পুবাণশাস্ত্রবেস্ত, ্ুতজাতীষ, ভূতত্ববিষ্ঠায় বিশারদ এবং বুদ্ধিমান্ শিল্পী এই 
কথা বলিল--1১৫॥ 

“যে জায়গায় এবং ষে সমযে এই মাপা আঁবস্ত কব! হইযাছে, ইহাতে কোন 
ব্রা্মণকে নিমিত্ত করিয়া এই যজ্ঞ সমীপ্ত কব হইবে না” ॥১৬| 

এই কথা শুনিয়া বাঁজা জনম্জ দীক্ষিত হইবাঁর পূর্বে ঘ্বাবপাঁলকে বলিলেন 

য়ে ০15 “***একপঞ্চাশোহ্ধ্যায়ঃ ইতি পাঠীস্তরদ্ঘয়ম্। 



সপগ্ুচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ৷ 
দিলি 

সৌতিরুবাঁচ। 
ততঃ কন্ম প্রবরৃতে সর্পসত্রবিধানতঃ | 
পর্ধ্যব্রীমংশ্চ বিবিধৎ স্বে স্বে কর্মণি যাজকাঃ ॥১॥ 

প্রারৃত্য কৃষ্চবাসাংসি ধূমনংবক্তলোচনাঁ । 

জুভুবুর্মন্্বচ্ৈৰ সমিদ্ধং জাতবেদসম্ ॥২॥ 
কম্পয়ন্ত্চ সব্ব্ষামুরগাণাঁং মনাংসি চ। 
সর্পানাজ্ভবুক্তত্র সর্ব্বানগ্রিমুখে তদা ॥৩॥ 
ততঃ সর্পাঃ সমাপেতুঃ প্রদীন্ডে হব্যবাহনে | 

বিচেষউমানাঃ কপণমাহ্বয়ন্তঃ পবস্পবমূ ॥৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। তত: পরম্ সর্পসত্রবিধানতঃ, কর্ণ, প্রববৃতে প্রবৃত্মাসীৎ্। যাজকাঃ স্বে স্বে 

কর্মণি হোতৃত্বাদৌ, বিধিবৎ, পর্যক্রামন্ প্রাবর্তন্ত 1১ 
প্রাবৃত্যেতি। তে চ যাঁজকাঃ হিংসাকর্ণ প্রবৃত্তত্াঁৎ কষ্চবাসাংসি, প্রাবৃত্য পবিধীষ, সমিদ্ধং 

গ্রজলিতম্, জীতব্দসম্ অগ্নিং প্রাপ্য, মন্্রব মন্তরুক্তৎ ঘথ। স্থাত্থা জুছবুঃ ॥২| 

কম্পয়ন্ত ইতি । তে চযাজকাঁঃ সর্ধবেষামেব উবগাঁণাং অর্পাণাং মনাংসি, মরণভয়োৎ্ 

পাঁদনেন কম্পয়ন্তঃ সম্তঃ, তা সর্ববান্ সর্গান্। তত্র অগ্রিমুখে, আজুহুবুঃ আহ্তবস্তঃ 1৩1 

তত ইতি। তত আহ্বানাৎ্চ পবম্, সর্পাঃ বিচেষ্টমাঁনাঃ ম্পন্দমানশরীরাং, কপণং দীনং যথা 

্াত্বধা, পরম্পরম্ আহ্বযন্তশ, প্রদীন্তে প্রজলিতে, হব্যবাহনে অগ্মৌ, সমাপেতুঃ 181 
ভাঁবতভাবদীপঃ 

তত ইতি। পর্যত্রাঁমন্ পরাভ্রান্তবন্তঃ 1১1 মন্ত্রবন্বুক্তং যথা স্ডাত্তথা 1২। আভুছুবুঃ 

সৌতি বলিলেন-_তাহাঁব পর অর্পসত্রেব বিধান অনুসাবে কার্য আবন্ত 
হইয়া গেল; বাঁজ্তিকেবা যথাবিধানে আপন আপন কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন ॥১। 

ভীহাবা কৃষ্ণ বন্ত্র পবিধান করিয়া, ধূমে আবক্তনঘন হইযাঁ, প্রজ্বলিত 
অগ্নিতে মন্ত্রপাঠপুর্ধবক আঁহুতি দিতে লাগিলেন ॥২॥ 

আব সমস্ত সর্পেব হৃদয় কাপাইয়া, তখন সেই অগ্রিব মধ্যে পড়িবার জন্য সমস্ত 
সর্পকে আহ্বান কবিতে থাকিলেন 1৩ 

তাহাঁৰ পব, র্গগণ কাতিব্ভাবে পবস্পব পরস্পবকে আহ্বান করতঃ 
কম্পিত কলেববে আসিয়া সেই প্রজলিত অগ্নিব মধ্যে পড়িতে লাগিল 181 

৭৪ 



৫৮৬ মহাভারতৈ আঁদ- 

বিস্ফ,বন্তঃ শসন্তশ্চ বেকউয়ন্তঃ পরম্পরম্। 
পুচ্ছৈঃ শিবোভিশ্চ ভূশং চিত্রভানুং প্রপেদিবে ॥৫| 
শ্বেতাঃ কুষ্ণশ্চ নীলাশ্চ স্থবিবাঃ শিশবস্তথা । 

ন্দক্তো বিবিধান্ নাঁদান্ পেতুর্দীপ্ডে বিভাঁবসৌ 0৬ 

ক্রোশযোজনমাত্রা হি গোকর্ণন্ত গ্রমাণতঃ । 

পতন্ত্যজঅং বেগেন বহ্নাবগ্রিমতাং বর ! ॥৭॥ 

এবং শতসহত্রাণি প্রযুতান্যবুর্দীনি চ। 
অবশানি বিনক্টানি পন্নগীনান্ত তত্র বৈ ॥৮॥ 

তুরগা৷ ইব তত্রান্তে হস্তিহক্তা ইবাঁপবে। 
মন্তা ইব চ মাতঙ্গা মহাকীয়া মহাবলাঃ ॥৯| . 

ভাবতকৌমুদ্ী 
বিস্বুস্ত ইতি। অপরে সর্পাঃ। বিক্ষুরন্ত: স্পন্দমানাঃ, শ্বসন্তঃ শ্বাসং ত্যজন্তঃ। পুচছৈ 

শিরোভিশ্চ পরম্পরং ভৃশমত্যন্তমূ, বেষ্টযন্তশ্, চিত্রভাঙম্ অগ্থিম্, প্রপেদিবে প্রাপ্তাঃ 0৫ 
শ্বেতা ইতি। শ্বেতাঃ কৃষ্ণশ্চ নীলা্চ, শ্থবিবা! বৃদ্ধা, তথা যুবানঃ শিশবশ্চ সর্পাঃ, বিবিধান্ 

নাদান্, শবান্, নদস্তং কুরবন্তঃ। দীঞ্ডে জলিতে, বিভাবসৌ! অগ্ৌ, পেতুঃ পতিতবস্তঃ 1৬1 
ক্রোশেতি। হে অগ্নিমতাং বর! সাগ্নিকশ্রে্ঠ। শৌনক! ক্রোশযোজনমাতাঃ 

ক্রোশপবিমিতশরীরা যোজনপরিমিতশরীবাশ্চ, গোকর্ণন্ত প্রমাণতঃ শরীরধারিণশ্চ সর্পাঃ বেগেন 
অজন্নং বো পতস্তি স্ম ॥৭ 

এবমিতি। এবম্ অনেন প্রকারেণ» তজ্জ সর্পস্জে, পন্নগানাম্ অবশাঁনি মন্ত্রাকর্ষণাদাত্- 
রক্ষায়ামক্ষমীণি শতসহশ্রাণি, প্রধুতানি নিযুতানি, অবুরদীনি চ, বিনষ্টানি |৮1 

ভাবতভাবদীপঃ 
আইতবন্তঃ ॥৩ -৪| চিত্রভান্ুমগ্রিম ॥৫--৬1 প্রমাণতঃ প্রমাঁণং প্রীপ্য 1৭--৭| পতিঘো 

অপব কতকগুলি সাঁপ ফৌস ফৌস কবিতে থাকিয়া, লাঙ্গুল ও মাথা দিষ! 
পবস্পব পবস্পবকে বেষ্টন কবিয়া, ছটফট কবিতে কবিতে আসিয়া সেই আগুনের 
'ভিতবে পড়িতে থাকিল ॥৫॥ 

শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ ও নীলবর্ণ এবং বুদ্ধ, যুবক ও বালক সর্পগণ নানাবিধ শব্দ 
কবিতে থাকিয়। নেই প্রজ্বলিত অগ্নিব ভিতবে আসিয়া প্রবেশ কবিতে লাগিল ॥৩॥ 

হে সাগ্নিকশ্রেষ্ঠ শৌনক। কতকগুলি ক্রোশপ্রমাণ শবীব কতকগুলি. 
যৌজনপ্রমাঁণ শবীব, আবার কতকগুলি গকব কর্ণেব স্যার ক্ষুত্র শবীব সর্প 
সকল বেগে আসিয়া অনবব্ত অগ্নিতে পতিত হইতে থাকিল ॥৭॥ 

এইভাবে সেই সর্পসত্ত্রে শত শত, সহজ সহস্র, নিযুত নিযুত এবং অবুর্ 
অরুদ সর্প, আত্মরক্ষায় অক্ষম হইয়! বিনষ্ট হইতে লাগিল ।৮। 



পর্বধণি অইচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ। ৫৮৭ 

উচ্চাবচাশ্চ বহবে। নাঁনাবর্ণা বিষোন্বণাঃ | 

ঘোরাশ্চ পরিঘপ্রখ্যা দন্দশুকা মহাবলাঃ। 

প্রপেতুরগ্রীবুরগ! মাতৃবাগ দ্রগুপীড়িতাঃ ॥১০॥ (বুগ্মকম্) 

ইতি শ্রীমহাভাবতে শতমাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈরাসিক্যামাদিপর্ববণি 

আস্তীকে সর্পদন্রানুষ্ঠানং নাম সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *% 
০3%০, পপ ৭ 2প 

অইচত্বারিংশোইধ্যায়ঃ। 
সারিক৩শী 

শৌনক উবাচ । 
সর্পসত্রে তদা বাজ পাগুবেয়স্ত ধীমতঃ | 
জনমেজয়স্ত কে ত্বাসনূত্বিজঃ পবমর্ষয়ঃ ॥১॥ 

ভারতকৌমুদী 
তুরগা ইতি। অন্তে কেচিৎ, সর্পাঃ, তুরগা ইব অশ্বাকীবাঃ, অপবে হস্তিহস্তা হস্তিতত্া 

ইব, ইতরে মন্ত মাতঙ্গা হস্তিন ইব মহাকাঁধ! মহাবলাশ্চ, ইথম্ উচ্চাবচা নানাবিধাকতয়ঃ, 
বহুব্শচ নানাবর্ণাং। বিষেণ উদ্বণা উন্নত্াঃ, ঘোরাঃ পরিঘপ্রখ্যা দ্বাবার্গলতুল্যাকারাঃ, দন্দশৃকাঃ 

পুনঃ পুনর্দংশনশীলাঃ, মহাবলাশ্চ, উরগাঃ সর্পাঃ, মাতুঃ কদ্োর্বাগপ্রণ্ডেনে অভিসম্পাতেন 

গীভিতাঃ সন্তঃ, অগো গ্রপেতুঃ | দশম: শ্লোক: যট্পদঃ 1৯১০৪ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভাবতাচার্ধ্য-প্রহর্দাসসিদ্ধান্তবাগীশতট্রাচাধ্যবিরচিতাধাং মহাভারত- 
টাকায়াং ভারতকৌমুদদীসমাখ্যাযা মাদিপর্ব্বণি আন্তীকে সগ্ুচত্বারিংশোহধ্যাযঃ /০ 

স্াতির 

ভাবতভাবদীপঃ 

মহাঁছারার্গলাদণডস্তত,ল্যাঃ। মাতৃবাগন্জগুপীডিতা ইতি ঘৈর্শাতুর্চচনং নাহুঠিতম্ঠ ত এব 
পেতুরিত্যর্থঃ 1১০1 

ইতি শ্রীমহাভারতে আঁদিপর্ব্ণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তচতাবিংশোহধ্যায়ঃ 18৭1 
8৯১ 

কতকগুলি অশ্বাকাব, কতকগুলি হস্তিশুগ্ডাকাব, কতকগুলি মত্ত হস্তীর স্যার 

বিশীল দেহ ও মহাঁবলবান্ সর্প, আবার অনেকগুলি নানাবিধাকৃতি, নাঁনাবর্ণ, 
বিষেব গ্রভাবে উন্মত্ত, অর্গলেব তুল্য ভয়ক্কব, অত্যন্ত দংশনকারী ও মহা- 
বলবান্ সর্প, মাতা কদ্রুব অভিদম্পীভে গীড়িত হইয়া, অগ্নিতে পতিত হইতে 
লাগিল 1৯---১০ 

পাঠানতয়াণি ৷ 

শি 
পপ 



2৫৮৮ ২ - মহাভাবতে । আঘি- 

কে সদন্তা বভূবুশ্চ সর্পসত্রে স্থদারুণে। 
বিষাদজননেহত্যর্থং পন্নগানাং মহাভষে ২ 
সর্ববং বিস্তবশস্তাত ! ভবান্ শংসিতৃমহতি । 
সর্পসত্রবিধানজ্ঞ-বিজ্ঞেয়াঃ কে চ সুতজ ! ॥৩| 

সৌতিরুবাচ। 
হন্ত তে কথয়রিষ্যামি নামানীহ মনীষিণাম্ । 
যে খাত্িজঃ সদস্তাশ্চ তম্তাসন্ নৃপতেন্তদা ॥৪॥ 
তত্র হোতা বভবাথ ত্রাহ্মণশ্চণ্ডভার্গবঃ | 
চ্যবনস্তান্বষে খ্যাতে। জাতে! বেদবিদাং ববঃ ॥৫1 

সর্পেতি। তদা ধীমতঃ পাগবেষস্ জনমেজযস্ত রাজ্ঞঃ সর্পসত্রে, কে পবমর্ষয, খত্বিজো 
যাজকা আসন্; তদ্ক্রহীতি শেষঃ ॥১| 

কইতি। পন্নগাঁনাম্ অত্যর্থং বিষাদজননে, মহাভষে চিস্তামাত্রেণাপি তেবাং মহাভয়স্করে, 
প্ত্যক্ষতোহগি স্থ্দীরুণে তন্মিন্ সর্পসত্রে, কে চ সস্তা বভূবুঃ ॥২| 

সর্ধবমিতি। হে তাত। বসা স্ৃতজ। কে চ সর্পসত্রবিধানজ্ঞেমু মধ্যে বিজেবাঃ 
প্রধানত্বেন জাতব্যা% ভবান্ঃ তৎ সর্ব বিস্তরশঃ শংসিতুং বক্তুমর্থতি ॥৩। 

হস্তেতি। হস্ত হর্ষে। তদী তন নৃপতে্জনমেজযস্ত, যে খাত্বিজঃ সদস্তাশ্চ আসন্, তেষাং 
মনীধিণাঁং নাঁমানি, ইহ ইদানীম্, তে তব সমীপে কথযিয্যামি ॥৪| 

তত্রেতি। অথেতি নামকথনাবগ্ডে। তত্র সপ্সসত্রে, চ্যবনত্ত অন্ধযে বংশে জাঁতঃ বো- 
ব্দাং বরঃ খ্যাত, চগভার্গবো নাম ব্রাহ্মণ, হে।তা খখেদীয়কর্মকর্তা বভূব। “অধবূর্ণ্- 
গাতিহোতারো ষজুঃসামধ্িদঃ ক্রমীৎ” ইত্যমবঃ ॥৫॥ 

শৌনক বলিলেন-__পীগুববংশধর বুদ্ধিমান বাজ জনমেজয়েব সর্পনত্রে 
তখন কোন্ কোন্ মহবি পুবোহিত হুইযাঁছিলেন ? ॥১। 

সর্পসত্র সর্পণণেব অত্যন্ত বিষাদ জন্মাইয়াছিল, স্মবণ কবাতেও তাহাদেব 
ভয় জন্মাইতেছিল এবং প্রত্যক্ষে ত অত্যন্ত ভয় জন্মাইতেছিলই ; তাহাতে 
কে কে সদস্ত ছিলেন? ॥২॥ 

বংস। সৌতি। খাহাব! সর্পসত্রেব বিধি-বিধান জানিতেন, তীহাঁদেব মধ্যে 
-কে কে প্রধান ছিলেন? সেই সমস্ত তুমি আমাঁদেব নিকট বিস্তবন্রমে বল” ॥৩| 

সৌতি বলিলেন_ মহাঁবাজ জনম্জেষেব সর্পসত্রে ধাহাঁর পুবোহিত ও 
সদস্য ছিলেন, আমি এখন সেই মুনিগণেব নাম আঁপনাব নিকট বলিব 1৪1 

-. চ্যবনেৰ বংশে উৎপন্ন বেদজ্ঞশ্রে্ঠ বলিয়া বিখ্যাত ফিট মণ 
সেই যজ্ডে হৌতা ছিলেন ॥৫॥ 



পর্বর্বণি টি অক্টচত্বাবিংশোহ্ধ্যা়ঃ ৷ ৫৮৯ 

উদৃগাঁতা ত্রান্মণো বৃদ্ধে! বিদ্বান কৌৎসোহথ জৈমিনিঃ। 

ব্রহ্মাভবচ্ছার্গ রবোহ্থাধ্বযুশ্চাপি পিঙ্গলঃ ॥৬॥ 
সদস্যশ্চাভবদ্যাসঃ পুত্রশিব্যসহায়বান্। 

উদ্দালকঃ গ্রমতকঃ শ্বেতকেতুশ্চ পিঙ্গলঃ ॥৭॥ 

অসিতো দেবলশ্চৈব নাবদঃ পর্ববতত্তথা | 
আত্রেয়ঃ কুণ্ডজঠবো দ্বিজঃ কালঘটন্তথা ॥৮| 
বাঁৎস্তঃ শ্রুতশ্রবা বৃদ্ধো জপন্বাধ্যায়শীলবান্ । 

কোহলো দেবশন্্া চ মৌদৃগল্যঃ সমসৌবভঃ ॥৯| 
এতে চান্যে চ বহবো ত্রান্ধণা বেদপারগাঁঃ । 

সদন্তাশ্চাভবংজ্ব্র সত্রে পাবীক্ষিতত্য হ ॥১০॥ (বিশেষকম্) 
জুহবতস্বত্থিক্গথ তদা সর্পসত্রে মহাক্রুতৌ । 
অহ্যঃ প্রাপতংস্তত্র ঘোরাঃ প্রাণিভযাবহাঃ ॥১১॥ 

ভাবতকৌমুদী 
উদ্গাতেতি। বৃদ্ধো বিদ্বান কৌৎসো নাম ব্রাগ্ষণঃ, উদগাঁতা সামবেদীযকর্মনকর্ডী অভবৎ, 

অথ জৈশিনিঃ শাঙ্গবিবশ্চ, ব্রদ্ধা অভবৎ১ অথ পিঙ্গলে! নাম ব্রা্মণশ্চাপি অধ্বযু৫ যভুর্বেদীষ- 
কর্মকর্তা অভবৎ্ 1৬| 

সদস্ত ইতি। পুত্রঃ শুকঃ শিল্াশ্চ বৈশম্পায়নাদয়ঃ তে সহাষা অস্ত স্ভীতি স তাদৃশো 
ব্যাসস্চ, সদস্তোহভবৎ। পিহলম্চ উক্তীদন্তঃ 1৭ 

অসিত ইতি। পর্বতত্তদাখ্যো যুনিবিশেষঃ। অপরাঁণি মুনিনামানি। এতে চ অন্যে 

চ বহবো বেদপারগ! ব্রাঙ্গণাঃ পারীক্ষিতশ্ত জনমেজধস্ত, তত্র সত্রে সর্পযজ্ঞে, স্াশ্তাঃ 

অভবন্ 1৮--১০॥ 

ভাবতভাবদীপঃ 

সর্পসত্র ইতি। খতিলো হজ্জে কর্মুকরাঃ ১1 সান্তা উপপ্রষ্তীরঃ 1২) বিধালজ্ঞযু বিজ্ঞেঘাঃ 

আব, বৃদ্ধ ও বিদ্বান কৌৎন ছিলেন উদ্গাঁতা ; জৈমিনি ও শাঙ্গবব ছিলেন 
্রক্মা এবং পিঙ্গল ছিলেন অব্ব্ু1৬। 

পুত্র ও শিত্যগণেব সহিত বেদব্যাস, উদ্দীলক, প্রমতক এবং অন্ত এক পিঙ্গল-_ 
ইহাঁব। সদস্য হইযাছিলেন ॥৭। 

অসিত, দেবল, নাবদ, পবর্বত, আত্রেব, কুণ্ডজঠব, কালিঘট, বাংস্ত, জপ ও 
বেদপাঠশালী বুদ্ধ শ্রুতশ্রবা, কোহল, দেবশব্্া, মৌদ্গল্য, সমসৌবভ-_ 
ইহাবা এবং অন্যান্য বহুতব বেদপাবদর্শী ব্রাহ্মণেবা জনমেভবেব সেই সর্পসত্রে 
মৃদস্ত হইযাঁছিলেন ॥৮--১০) 





পর্ব্ধণি অধ্টচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ ৫৯১ 

তমিন্তরঃ গ্রাহ সুত্রীতো ন তবাস্তীহ তক্ষক !। 
ভয়ং নাগেন্্র। তম্মাদ্ৈ সপ্পসত্রাৎ কদাচন ॥১৬। 
গ্রসা্দিতো ময়া পুর্ববং তবার্থায় পিতামহঃ। 

তন্মাত্তব ভয়ং নান্তি ব্যেতু তে মানসে। জবরঃ ॥১৭| 

সৌতিরুবাঁচ। 
এবমাশ্বীসিতন্তেন ততঃ স ভুজগৌকমঃ | 

উবাঁস ভবনে তম্মিন্ শক্রস্থয মুদিতঃ সুখী ॥১৮॥ 

অজত্রং নিপতৎ্ব্বগ্ৌ নাগেু ভূশদ্ঃখিতঃ | 
অল্পশেষপবীবাবো বাস্তকিঃ পর্য্যতপ্যত ॥১৯॥ 

কশ্মলধ্শবিশদ্বোবং বাঙ্গুকিং পন্নগোভভষম্। 
, অ ঘুর্ণযানহৃদযো ভগিনীমিদম্রবীৎ ॥২০॥ 

মা 0. ভাঁকতকৌমুদী 
আখ্যা উদ্তা, আগঃ পবীক্ষি্ধিনাশায় কা্ঠপনিবর্তনবপম্ অপবাধং কৃত্বা, সর্পগত্রাতীতঃ 
সন্, পুরন্দরমিন্, শরণমগচ্ছত্ 1১৫1 

তমিতি। প্রীত ইন্দ্র তং তক্ষকম্, প্রাহ ব্রবীতি স্ম। হে নাগেন্্র! তক্ষক! ইহ 
ভি, তম্মা সর্পসত্র/ৎ কদাচনাপি তব ভরং নান্তি ১৬ 

প্রনাদিত ইতি। ময়া পূর্বে তব অর্থাপ্স পিতামহ! রঙ্গ! প্রনারদিত:। তল্মান্েতোঃ 
তব ভষং নান্তি ঃ তে তব, মানসো জর: সন্তাঁপ:, বোতু অপগচ্ছতু ॥১৭| 

এবমিতি। তেন ইজ্জশ। এবম্ আঁশ্বাসিতঃ স ভুজগোন্তমন্তক্ষকঃ, তত আশীসনাৎ 
প্রভৃতি, মদত আননিতঃ সুখী চ সন্, তশ্িন্ শব্রস্ত ইন্দস্ত ভবনে উবাঁন 1১৮1 

অজনমিতি। নাগেষু অজন্রমূ অগ্রৌ নিপতৎস্থ সহস্থ, অন্না এব শেষ! অবশিষ্টাঃ পরীবায়! 
যন্ত সঃ, অতএব ভৃশহঃখিতো। বাহুকিঃ, পথ্য তপাত পরিতাপং কতবান্ ৪১৯ 

তাহাব পৰ, নাগশ্রে্ঠ তক সর্পসত্রেব সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বলিরা পূর্বে 
অপবাঁধ কবাব ভীত হইয়া, ইন্দ্রের শবণীপন্ন হইল ॥১৫| 

ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইযা তাহাকে বলিলেন__“নাগশ্রে্ঠ! তক্ষক । তুমি এইখানেই 
থাক, সে সর্পনত্র হইতে তোমাৰ কখন ভঘ নাই ॥১৬1 

আনি পুর্ব তোমাৰ জন্যই ব্রহ্ধাকে প্রসন্ন কবিয়াছিলান ; নুতবাং তোঁদাৰ 
ভথ নাই; তৌমাব মনেব সন্তাপ দূৰ হউক” ॥১৭। 

সৌতি বলিলেন_ইন্্র এইবপ আশ্বাস দিলে, তাহাব পব হইতে তক্ষক 
আনন্দিত এবং সুখী হইযা দেই ইন্দরেব ভবনেই বান কলিতে লাগিল €১৮৫ 

এদ্রিকে সর্পগণ জনবরত অন্রিতে পতিত হইতে থাকিলে, বানুবিন পরিজন- 
বর্গের মধ্যে অন্ই অবশিষ্ট বহিল $ ভাই তিনি অতান্ত দুঃখিত হইফা পলিতাপ 
কবিতে লাগিলেন ৪১৯ 

পিপি আন 



৫৯২ মহাভারতে আদি" 

দহান্তেহঙ্গানি মে ভদ্রে! ন দিশঃ প্রতিভান্তি চ। 

সীদামীব চ সন্মোহাদরঘূর্ণতীব চ মে মনঃ ॥২১॥ 
ৃষ্টিত্রাম্যতি মেহতীব হাদয়ং দীর্ধ্যতীব চ। 
পতিগ্যাম্যবশোহ্গ্ভাহং তন্মিন্ দীপ্ডে বিভাবসৌ ॥২২।॥ 

পারীক্ষিতস্ত যজ্ঞোহসৌ বর্ততেহম্মজ্জিবাংসন্ । 
ব্যক্তং ময়াপি গন্তব্যং প্রেতবাজনিবেশনম্ ॥২৩॥ 

অয়ং স কালঃ সম্প্রাপ্তে। যদর্থমসি মে স্বসঃ !| 

জব্হকাবৌ ময় দা ত্রায়ন্থান্মান্ সবান্ধবান্ ॥২৪॥ 
লি কপ পাক ক ক পম শা শপ রব 0: 

কশ্খলমিতি। ঘোর কম্মলম্ অবসাঁদশ্চ, পন্নগোত্তমং বাহ্ছকিমঃ। আবিশৎখ। ততশ্চ 

ূর্মানং ভযাৎ কম্পমানং হৃদযং যন্ত স তাদৃশঃ স বাস্থকিঃ, ভগিনীং জরৎকারুম, ই- 
মত্রবীৎ্ ॥২০| 

দন্ত ইতি | হে ভদ্রে। মেমম অঙ্কানি সম্তাপেন দহন্ত ইব? দিশঃ, ন প্রতিভান্তি 

চ শোকেন নয়নে অদ্ধকাবোদধাৎ ন প্রকাঁশন্তে চ+ সীদামি অবদন্গে। ভবামীব, মে মম মনঃ, 
সন্মোহাৎ মোহাগমাৎ, ঘূর্ণতীব চ|২১। 

ৃষ্টিবিতি। মুচ্ছাগমাৎ মে মম দৃষ্টিঃ অতীব ভ্রাম্যতি ঘূর্ণতে ১ বন্ধুশোকাচ্চ হৃদযং 
দীর্য্যতি বিদীর্ধ্যত ইব। অগ্য অহম্ অবশঃ সন, তন্মিন্ দীপ্তে প্রজলিতে, বিভাবসৌ অগৌ, 
পতিন্তামি ॥২২॥ 

পাঁবীতি। পারীক্ষিতন্ত জনমেজয়ন্ত অসৌ যজ্ঞ, অস্মাকং জিঘাংসয। হস্তমিচ্ছয়! বর্ততে। 
অতএব ম্যাঁপি প্রেতরাজন্য ষমস্ত নিবেশনং ভবনম্, গন্তব্যম্ ইতি ব্যক্তং স্পষ্টম্ (২৩ 

অয়মিতি। হে মে স্বসঃ। মন্তরগিনি। মধা ঘদর্থৎ ত্বং জরৎকারো মুনো, দ্তা অপি $ অযং স 
নাগরাজ বাস্থকিব ভষঙ্কব অবসাদ আসিল এবং তাহা হুদয় কীপিতে লাগিল; 

তাই তিনি ভগিনী মননাদেবীকে বললেন--॥২০॥ 

“ভদ্রে! আমাৰ অঙ্গ যেন দগ্ধ হইতেছে * দিক্ সকল দৃষ্টিগোচব হইতেছে 
নাঃ আমি যেন অবদন্ন হইয়া পডিতেছিঃ আব মূচ্ছা ভাঁসিতে থাকা আমাৰ 
মন যেন ঘ্বুবিতেছে ॥২১॥ 

চ্ছা আসিতে থাকা আমাৰ নয়ন অত্যন্ত ঘুবিতেছে এবং বন্ধুশোঁকে হৃদয় 
ষেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে । আব আমিও আজ অবশ হইয়া সেই প্রজ্বলিত 
অগ্নিতে পতিত হইব ॥২২। 

জনমেজয়েব এ ঘজ্ত আমাদের বিনাঁশেব জন্যই চলিতেছে; অতএব আমারও 
নিশ্চঘই যমেব বাঁড়ী যাইতে হইবে ॥২৩ 

(২১)""হত্তাঙ্গানি মে ভন্রে! *' | 



পর্ব্বণি অফ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | ৫৯$ 

আস্তীকঃ কিল ধজ্ঞং তং বর্তন্তং ভুজগোতৃমে 1 | 

প্রতিষেতস্ততি মাং পুর্ববং ব্বয়মাহ পিতামহ ॥২৫। 

তদ্বসে ! ব্রহি বসং স্বং কুমাবং বৃদ্ধদম্মিতমূ। 

মমাছ্য তং সভ্ত্যস্ত মোক্ষার্থং বেদবিভ্তমম্ ॥২৬॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্যাং সংহিতীয়াং বৈষাসিক্যামাদিপর্ব্বণি 

আস্তীকে বাস্থকিবাক্যং নাম অফ্টচত্বাবিংশোহধ্যায়ত ॥॥ ক 
7227 

ভাবতকৌধুদী 
তৎসম্বদ্বী কাল সম্প্রাথথধ উপস্থিতঃ। অতএব শবাদ্ধবান অন্মান্। ত্রায়ত্য 

বক্ষ 1২৪॥ 

নৃন্থ যুগ্নাকং ভ্রাণে মম কা শক্তিরিত্যাহ-_আন্তীক ইতি । হে -ভূজগোত্বমে ! আন্তীক- 
স্তব পুত্র, বর্তন্তং বর্তমানং তং যজ্জম্, প্রতিবেতম্ততি প্রতিষেধেন শিবারয্িস্ততি। ইতি 
পিতামহো। ব্রদ্ঘ। স্বষং পূর্বষেব মাম্ আহ ব্রবীতি ম্ম ॥২৫। 

তদিতি। তত্তম্মাৎ, হে বসে! তম, অগ্য সভূত্রাস্ত মম মোক্ষার্থমূ, কুযাঁরং বালকমপি। 

বৃদ্ধসশ্মিতং জানাধিক্যাৎ বৃদ্ধতৃল্যমূ, বেদবিত্তমং বেদজ্ঞত্রেষঠম্, স্বং শ্বকীযম্, বসং পুত্রমূ: তৎ 
যজ্জং প্রতিযেদ্ধ,ং ব্রুহি ?২৬। 

ইতি মহাঁমহোপাধ্যায়-ভারতাচারধ্য-প্রীহরিদীস সিদ্ধা স্তবাগীশভষ্টাঁগর্ধ্যবির চিতায়াং মহাঁভারত- 
টীকায়াং ভারতকৌমুদ্ীসমাখ্যাযামাধিপর্বণি আন্তীকে অষ্টচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ [০1 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
শ্রেষ্ঠাঃ ॥৩--১২॥ পচ্যতাং পচ্যমানানাম্ ॥১৩ -১৪॥ আগঃ অপবাধং কৃত্বা 1১৫--২৬] 

ইতি শ্রীমহাঁভারতে আঁদিপর্বণি নৈলকষ্ঠীষে ভারতভাবদীপে অষ্টতত্বাবিংশোহ্ধ্যায়ঃ 7৪৮ 
সাস্সহ 

ভগিনি। আমি তোমাকে যে জন্য জবৎকাকমুনির হস্তে দান কবিয়া- 
ছিলাম, এই তাহাঁব সময় উপস্থিত হইয়াছে ; অতএব তুমি, বন্ধুবর্গের সহিত 
আমাদিগকে বক্ষা কর ॥২৪॥ 

হে নাগশ্রেষ্ঠ! সেই ব্জ্ চলিতে থাকিলে, আভ্তীক তাহা থামাইয়া 
দিবে ; এই কথা ত্রহ্মী নিজেই আমাকে পুর্ব বলিয়াছেন ॥২৫॥ 

অতএব বংসে! আজ পবিজনবর্গেব সহিত আমাকে বন্দা করিবাব জন্য 
তুমি তোমাৰ পুত্রটাকে বল, কেন না, সে বালক হইলেও বেদজ্ঞশেষ্ঠ 
বলিষা বৃদ্ধেরই তুল্য” ॥২৬॥ 

সা রত বান বীরের ইর5রহি রানি ররর বোরেরোরেরাননী 
**. ভ্রিপঞ্চাশতমোহধ্যায়১, “*ভিপঞাশোহধ্যায়£ 1৮ পঞ্চাশোহধ্যায় ইতি পাঠভেছা:। 
৭৫ 



উনপধশশতমোহ্ধ্যায়ঃ। 
8672 

সৌতিরুবাচ। 
তত আহুয় পুন্রং স্বং জবুকারুভূজঙ্গমা | 

বাস্থকের্নাগরাজস্ত বচনাদিদম্রবীৎ ॥১॥ 

অহং তব পিতুঃ পুত্র । ভ্রাত্রা দর! নিমিভতঃ | 

কাঁলঃ স চায়ং সম্প্রাপ্তস্তৎ কুরুঘ বথাতথম্ ॥২॥ 

আন্তীক উবাচ । 

কিং নিমিত্তং মম পিতৃর্দভা ত্বং মাতুলেন মে | 
তন্মম্বাচক্ষ। ততন শ্রুত্বা বর্তাম্মি তথা ॥৩। 

সৌতিরুবাঁচ। 
তত আচস্ট সা তন্মৈ বান্ধবানাঁং হিতৈষিণী। 
ভগিনী নাগরাজন্য জবকারুববির্বা ॥8| 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। ততঃ পবম্ ভূজন্বমা নাঁগজাতীযা জবৎকারুঃ, দ্বং পুত্রম আন্তীকম্, আহ্য, 

নাগরাঁজন্ত বাঁস্থকে* বচনাৎ অনগবোধবাক্যাৎ, ইদং বক্ষ্যমাণম্ অব্রবীৎ্ঘ 1১ 
অহমিতি। হে পুত্র। আসন্তীক। ভ্রাত্রা বাস্থকিনা, নিমিন্ততঃ কিঞিৎ কারার, 

অহ তব পিতুর্জরৎকারুমুনেহন্ডে দত্তা। অযঞ্চ স্ তন্নিমিত্তসন্বদ্বী, কালঃ, সম্প্রাঞ্চ উপস্থিতঃ 

অতএব য্থাতথং তৎ নিমিত্তম্; কুকুঘ্ষ সম্পাঁদয 1২। 

কিমিতি। মে মম, মাতুলেন বান্থুকিনা॥ কিং নিমিতৃমাশ্রিতা, তং মম পিতুরহত্তে দত্তা ? 

তদ্বেন যাথার্ঘ্যেন। মম সমীপে, তৎ, আচক্ষ, ক্রহি। শ্রত্বা চ, তখৈব তৎ বর্তীন্সি 

করিয্যামি ॥৩] 

সৌতি বলিলেন-_তাহাবৰ পব নাগকন্তা মনসা, আপন পুত্র আস্তীককে 
ডাকিয়া, নাগবাঁজ বাস্ুকিব অন্নুবৌধে এই কথ! বলিলেন-_॥১॥ 

“আত্তীক। আমাৰ ভ্রাতা বাসুকি কোন কাবণবশতঃ আমাকে তোমাৰ 

পিতাৰ হস্তে সম্প্রদাঁন কবিয়াছিলেন ; এই তাহাৰ সময় উপস্থিত হইয়াছে; 
অতএব ভুমি উপযুক্তভাঁবে সেই কাঁ্য সম্পীদন কব” ॥২।॥ 

আস্তীক বলিলেন_-“মাঁ! আঁমাব মাতুল কি কাৰণে আপনাকে আমাৰ 
পিতাঁৰ হস্তে সন্প্র্দান কবিষাঁছিলেন, তাহা আপনি আমাৰ নিকট- যথার্থ 
বলুন ; আমি তাহ শুনিয়া পৰে সেইবপ কবিব” ॥৩| 

2 ১০ ক আক চা 
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জব্ৎকারুরুবাচ । 

পন্নগানামশেষাণাং মাতা কক্রুবিতি শ্রন্তা | 

তয়া শপ্তা রুষিতয়া স্থতা যম্মান্নিবোধ তত ॥৫॥ 
- উচ্ৈঃশ্রবাঃ সোহশ্বরাজো! যন্মিথ্যা ন কৃতো মম | 

বিনতার্থায় পণিতে দাঁসীভাবায় পুত্রকাঃ ॥৬॥ 

জনমেজয়স্ত বে! যজ্জে ধক্ষ্যত্যনিলসাবথিঃ | 
তত্র পঞ্ঘত্বমাপন্নাঃ প্রেতলোকং গমিষ্যথ ॥৭॥ (যুগাকম্) 

ভাঁবতকৌমুদী 
তত ইতি। ততো বান্ধবানাং ভ্রত্রাদীনাং হিতৈষিণী নাগবাজস্ত ভগিনী সা জরৎকারুঃ, 

সর্পকুলধ্বংসাঁগমাৎ বৈরব্যসন্তব্হেপি ধৈর্য্যাতিশযেন অবিক্লবা অবিহ্বলা সতী, তন্মৈ 

আত্তীকাঁষ, আচষ্ট উক্তবতী ॥8] 

পন্নগানাঁমিতি। কক্রবিতি শ্রতা প্রসিদ্ধা কাচিৎ স্ত্রী, অশেষাণাং সর্ধেষাম্, পন্নগানাং 

সর্পাণাম্, মাতা আস্তে । তয়া কনর, যন্মাৎ কাবণাঁৎ। কষিতয়া! জুদ্ধযা! সত্যা, স্থৃতাঃ সর্পা 

শব্তাঃ , তৎ, নিবোধ শ্রত্বা জীনীহি 1৫1 
উচ্চৈরিতি। হে পুত্রকাঃ। বিনতৈব অর্থো বিষযো যস্ত তশ্মৈ, দাঁসীভাবাঁষ, বিনতায়াং 

মদ্যান্তপ্রবর্তনাধেত্যর্থ:, মম পণিতে পণনবিষষে, যুক্মাভির্ধৎ সঃ অশ্ববাজ উচ্চৈঃশ্রবাঃ, মিথ্যা 

ন কৃত: তল্লোমবপধারণেন ন কৃষ্কবর্ণীকৃতঃ , তত এব জনমেজধস্ত ভাবিনি যজ্ঞে, অনিল- 

সাবঘির্বহিঃ, বো যুক্মান্। ধন্ষ্যতি দগ্ধান্ কবিষ্যাতি , তত্র চ যুষম্, পঞ্ধত্বমাঁপন! মৃতাঃ অন্তঃ, 

প্রেতলোকৎ গমিস্থ ॥৬-_-৭ 

ভাবতভাবদীপঃ 

তত আহ্ষেতি ॥১-_৩ আঁচষ্ট ব্যক্তং কথিতবতী ৷ অবিক্রবা অনাকুলা। “অপিপ্রবা 

দৌতি বলিলেন-_তদনম্তব, বন্ধুবর্গেব হিতৈবিণী বাস্থকিভগিনী মনদাঁদেবী 
ধীর-স্থিব থাকিষ। আস্তীকেৰ নিকট বলিতে লাগিলেন ॥8॥ 

মনসীদেবী বলিলেন--“কদ্রেনীমে প্রসদ্ধ কোন স্ত্রী সমস্ত সর্পেব মাতা; 
তিনি যে কাৰণে ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রগণকে অভিসম্পীত করিয়াছিলেন, তাহা! 
শোন ॥৫॥ 

হে পুত্রণ। বিনতাঁকে দাসী কবিবাব জন্য আমি বে পণ কবিয়াছিলাম, 
সে বিষষে তোমবা যে হেতু উচ্ৈঃশ্রবার লোম হইযা ভাহাব শুভ্রবর্ণকে মিথ্যা 
কবিবা দাঁও নাই; সেই হেতু জনমেজযরাজাব যজ্ছে অগ্নি তোমাদিগকে 
দগ্ধ কবিবেন , তখন তোমরা মবিয়া প্রেতলোকে যাইবে ॥৬-- ৭ 

(৬) বিনতার্থায পণিতম্ ** | 



৫৯৬ মহাভাবতে আদি- 

তাঞ্চ শণ্তবতীং দেবঃ সাক্গালোকপিতামহঃ | 

এবমস্তিতি তদ্বাক্যং প্রোবীচানুমুমোদ চ ॥৮| 

বাস্তৃকিশ্চাপি তচ্ছু,্্ী পিতামহবচত্তদী । 

অস্বতে মথিতে তাত! দেবান্ শরণমীবিবান্॥৯ 
দিদ্ধার্থাশ্চ সুরাঃ সর্ব প্রাপ্যামৃতমনুমষ্। 

ভ্রাতরং মে পুবস্কত্য পিতামহমুপাগমন্ ॥১০॥ 
তে তং প্রসাদয়ামাস্ুঃ স্থরাঃ সর্ব্বেহজসম্ভবমূ। 

বাজ্ঞ৷ বাস্ুকিন! সার্দং শাপৌহসে। ন ভবেদিতি ॥১১॥ 

দেবা উচুঃ। 
বাস্থৃকির্নাগরাজোহর়ং ভুঃখিতে। জ্ঞাতিকাবণান্ু। 
অভিশাপঃ স মাতুস্ত ভগবন্! ন ভবে কথম্ ॥১২॥ 

ভাবতাকৌমুদী 
তাঁমিতি। দেবে! লোকপিতামহো। ব্রদ্গা চ, সান্দাৎ প্রত্যক্ষমেব, শঞ্চবতীং তাং কদ্রমূ 

এবমপ্ত ইতি ইখভাবেন তস্তাঃ কন্রোবেব বাক্যং প্রোবাচ, অস্থমুমোদ চ 1৮] 

বাস্ছকিরিতি। হে ভাত! বস আন্তীক! অমতে মথিতে সতি, তদা বাসথকি- 

শ্চাপি তৎ্ পিতামহবচঃ শ্রত্বা॥ দেবান্ শরণমী যিবান্ রক্ষকতধা! প্রাপ্তবান্ ॥৯1 

সিদধার্থা ইতি। অনুত্তমং সর্বোৎকইসমৃতং প্রাপা, সিদ্ধার্থা নি্পন্প্রয়োজনা। সর্ব হুর] 

দেবাশ্চ, মে মম ভ্রীতবং বাহ্ৃকিমূ, পুরস্কত্য পিতামহং ব্রঙ্গাণম্, উপাগমন্ 1১০) 

ত ইতি। অসৌ কন্রাত্তঃ শাঁপ, সফলো ন ভবে» ইতি হেতোঃ, বাজ! সর্দাধিপতিনা 
বাস্থকিন! সার্ধমূ। তে সর্ব সব! দেবা, তম্ অজমম্বং ব্রঙ্গাণমূ, গ্রসাদষামান্থঃ 0১১ 

্রক্মীব সমক্ষেই কদ্র সেই অভিসম্পাত কবিয়াছিলেন ; “এবমস্তঁ এই কথা 
বলিয়া ব্রন্ধাও কদ্রর কথা সমর্থন কবিয়াছিলেন এবং অনুমোদন কবিয়া” 
ছিলেন ॥৮॥ 

বস! অমৃত মন্থন হইযাঁ গেলে পব, বানুকি ত্রদ্জাব সেই কথা শুনিয়া 
দেবগণেব শব্ণাঁপন্ন হন।৯॥ 

দেবতারা (আমাৰ ভ্রীতাব সাহায্যে) সেই সর্বেবোৎকৃষ্ট অত লাঁভ করিয়া 
চবিতার্থ হইয়াছিলেন ; তাই তাহারা আমাৰ ভ্রাতা বাস্ুকিকে নিয়া ব্রদ্গার 
নিকট গমন করেন ॥১০॥ 

এ শীপ সফল না হয়--এই জন্য দেবতারা নাগরাঁজ বাসুকির সহিত মিলিত 
হইয়া ব্রন্মাকে প্রসন্ন করেন” ॥১১। 



পর্ব্বনি উনপঞ্চাশতমোহ্ধ্যায়ঃ। (৫৯৭ 

ব্রন্মোবাচ। 
জবকারুর্জবকারুং যাং ভার্য্যাং সমবাপ্প্যিতি | 

তত্র জাতো৷ বিজ? শাপান্মোক্ষরিষ্যতি পননগান্ ॥১৩॥ 
এতচ্ছ্স্থা তু বচনং বাস্থকিঃ পন্নগোতমঃ | 
প্রাদান্মামমবপ্রখ্য ! তব পিত্রে যহাতবনে ॥১৪)॥ 

প্রাগেবানাগতে কালে তম্মাত্বং ম্য্যজায়থাঃ ৷ 

অয়ং স কালঃ সম্প্রাপ্তো ভয়ান্নস্্রাতৃমহসি | 
ভ্রাতরধ্াপি মে তম্মাভতুমর্হাস পাবকাৎ ॥১৫॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 
লস্তাবনীবশাৎ দুঃখিত; । অতএব হে ভগবন্। কথং কেন প্রকারেণ, স মাতুঃ শাপঃ 
সফলো ন ভবে ১২ 

জরদিতি। জরুৎকাঁকর্ন'ম মুনিঃ। জরৎকারুং নাঁম যাঁং ভার্ধ্যাং সমবাদ্দ্যতি) তত্র 

তন্তাং জাত; কশ্চিৎ দ্বিজঃ, মাতুঃ শাঁপাৎ পনগ!ন্ মোক্ষবিষ্যাতি 1১৩] 

এতদ্দিতি। হে অমরপ্রখ্য! দেবতুল্য। আসশ্তীক। পন্নগোত্তমো বাস্কি* এতৎ 

বচনং শ্রত্বা তু, মহাত্মনে তব পিত্রে মাং প্রাদাৎ 1১৪1 

প্রাগিতি। সর্পসত্রস্ত কালে, অনাগতে অন্পস্থিতে তৎ প্রাগেব, ত্বং তম্মাৎ জরৎকাঁরু- 

মুনিতঃ, ময়ি অজাষথীঃ ; অতত্তবেদানীং সর্ধত্র যোগ্যতান্তীতি ভাবঃ। অয়ঞ্চ সদ কালঃ 
সম্প্রাপ্থঃ, তেন ত্বং নঃ অম্মান্ ভযাৎ জাতুমহসি, তথ! মে মম, ভ্রাতরং বাহ্থকিঞ্াপি, তন্মাৎ 
সর্পসত্রস্থাৎ্, পাবকাঁৎ অগ্নিতঃ ভরাতুমর্থসি। বট্পদোহ্যং গ্লোকঃ 1১৫॥ 

ভাঁরতভাব্দীপঃ 

ইতি পাঠে সাধবী 1৪--১ 7 অভিশাপঃ শাপঃ 1১২--১৬|॥ সাস্তীক ইতি পাদপুরপার্থ 

দ্েবগণ বলিলেন-_“এই নাগরাঁজ বাঁস্ুকি জ্ঞাতিবর্গের মৃত্যু সম্ভাবনাবশতঃ 
দুঃখিত হইয়াছেন; অতএব ভগবন্! কি প্রকারে মাতার সেই অভিসম্পাত 
নফল হইতে পাঁবিবে না ?” ॥১২॥ 

ব্রহ্মা বলিলেন_-“জবৎকাকমুনি জবৎকাঁকনামে যে ভার্ষ্যা লাভ কবিবেন, 
তাহার গর্ডে যে পুত্র জন্মিবে, সে-ই সর্পগণকে মাতৃশাঁপ হইতে যুক্ত করিবে” ॥১৩৷ 

হে দেবতুল্য পুত্র! নাগরাজ বাস্কি এই কথা শুনিয়া, তোমার পিতৃ- 
দেবের হস্তে আমাঁকে দান কবিয়াঁছিলেন ॥১৪॥ 

সে সর্গসত্রেব সময় আসিবাব পুর্ব্বেই তুমি মহধি জরৎকারু হইতে আমার 
গর্ভে জগ্মিয়াছ; এ দিকে সে সময়ও উপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমি 
জ্াতিনাশের ভয় হইতে আমাদিগকে এবং সেই অগ্নি হইতে আঁমার ভ্রাতা 
বান্থুকিকে রক্ষা কর 1১৫) 



৫৯৮ মহাভাবতে, আরদি- 

ন মোঘং তু কৃতং তৎ স্যাদ্ বদহং তব ধীমতে | 
পিত্রে দত্তা বিমোক্ষার্থ, কথং বা পুত্র! মন্যসে ॥১৬| 

পু সৌতিরুবাচ। 
এবমুক্তত্তথেত্যুক্ত সাস্তীকো মাতরং তদা। 
অত্রবীদৃছ্খসন্তপ্তং বাস্থুকিং জীবয়ন্নিব ॥১৭॥ 
অহং ত্বাং মোক্ষযিধ্যামি বাস্থকে ! পনগোভিম ! 1 
তন্মাচ্ছাপান্মহাসত্! সত্যমেতদৃত্রবীমি তে ॥১৮| 

ভব স্বস্থমনা নাগ! নহি তে বিগ্ভতে ভয়ম্। 

প্রযতিষ্মে তথ রাজন! য্থা শ্রেষে! ভবিষ্যাতি ॥১৯॥ 

ভাঁরতকৌমুদ্ী 
নেতি। হে পুত্র! বিমোক্ষার্থ, তদগ্সিতঃ সর্পাণাং মৌচনার্থমূ অহং যৎ ধীমতে তব 

পিত্রে দত্ত , কতং ততদ্দানন্ত মৌঘং ন স্তাৎ তব চেষ্টয়া ব্যর্থ, ন ভবে। অশ্মিন্ বিষয়ে ত্বং 
কথং কিং বা মৃন্যসে ।১৬। 

এবমিতি। স আন্তীক ইতি সান্তীকঃ, বিমর্গলোপেপি পুনঃ সদ্ধিরার্যঃ ১ মাত্রা! এবমুক্: 
সন্, তথা তদেব করিষ্যামি, ইতি মাতরমূক্তী, তদৈব দুঃখসন্তপ্ুং বাস্থকিং জীবনি 
অব্রবীৎ্১৭| 

অহমিতি। হে মহাঁসত্ব! মহাবল! পন্নগোত্তম! বাহকে। অহং ত্বাং তম্মাৎ 
শাপাৎ মোক্ষয়িস্যামি ১ এতৎ তে তব সমীপে সত্যং ব্রবীমি ॥১৮॥ 

ভবেতি। হে নাগ! হ্বন্থমনাঃ হুস্থচিতো ভব, হি যন্মাৎ, তে তব, সর্পসত্রে মরণাঁৎ 
তয়ং ন বি্ততে। হে রাজন] অহং তথা প্রযতিত্ে, যথা যুগ্নাকং শ্রেযো মঙ্গবং 
ভবিস্কৃতি ॥১৯ 

পুত্র! সর্পগণের রক্ষাৰ জন্যই বাঁস্থুকি তোমার পিতার হস্তে আমাকে যে 
দান করিয়াছিলেন ; তুমি চেষ্টা কবিলে সে দান ব্যর্থ হইবে না, এ বিষয়ে তুমি 
কি মনে কব?” ॥১৬| 

সৌতি বলিলেন__মনসা এইবপ বলিলে, আন্তীক বলিলেন_“মা! তাহাই 
হইবে।” আত্তীক তখন মাঁতাকে এ কথা বলিয়া, যাইয়া, ছুঃখসন্তপ্ত বাস্থুকিকে 
জীবিত করিতে থাঁকিযাঁই যেন বলিতে লাঁগিলেন-॥১৭॥ 

“হে মহাবল! নাগবাঁজ বাস্থুকি! ইহা আমি আপনার নিকট সত্যই 
বলিতেছি ষে, সেই মাতৃশাপ হইতে আমি আপনাকে মুক্ত করিব ॥১৮| 

নাঁগবাজ! আপনি সুস্থ হউন; আঁপনাব ভয় নাই। আমি তেমন চেষ্টা 
করিব, যাহাতে আপনাদেব মঙ্গল হইবে ॥১৯। 



পর্ববণি - বউনপঞ্চাশভমোহ্ধ্যায়ঃ | ৫৯৯ 

ন মে বাগন্তং প্রাহ দ্বৈরেষপি কুতোহিগ্যাথ! । 
তং বৈ নৃপববং গত্থা দীক্ষিতং জনমেজযমূ ॥২০। 
বাগ ভির্ঙ্গলযুক্তাভিস্তোষবিষ্যেহগ্ মাতুল ৷ | 
যথা স যঙ্জো নৃপতেনিবক্িষ্যাতি সত্মম 1 ॥২১॥ (যুগ্যকষ্) 
স সম্তভাবষ নাগেন্দ্র ! ময়ি সর্বৰং মহামতে ! | 

ন তে মধি মনো জাতু মিথ্যা ভবিত্মহতি ॥২২॥ 
বাস্থুকিরুবাচ | 

আত্তীক। পবিবুর্ণামি হৃদয় মে বিদীর্য্যতে | 
দিশো ন প্রতিজানামি ব্রন্মদগ্ডনিগীড়িতঃ ॥২৩। 

ভাঁবতকৌমুদী 
নূ্ন তব বাঁক্যবিশ্বীসে কো হেতুবিত্যাহ--নেতি। মে মম বাক, শ্বৈরেষু সচ্ছন্দীলাঁপে- 

ঘপি, অনৃতং মিথ্যা ন প্রাহ ন ব্রবীতি, অন্তথা অন্থাত্র গুরুতরবিষষে, কুতঃ অনৃতং বরযাঁৎ। 
অতএব হে মাতুলা] অহ্ম্যৈব, গন, সর্পসত্রে দীক্ষিতং বৃপববং তং জনমেজয়ম্, মঙগল- 
ুক্তাভির্জয়াগ্ভিধারিনী তির্বাগভিঃ, তোষবিষ্তে ॥ হে সত্তম। সীঁধুশ্রেষ্ঠ! যথা নৃপতের্জনমে- 

জয়ন্ত স্ য্জ্ঞঃ, নিবস্তি্ততি নিবত্তিত্যতে ॥২০--২১॥ 

সইতি। হে মহাঁমতে! নাঁগেন্্র। স ত্বম্ত মধি সর্ধবং যুগরন্মঙ্গলবিধানাদিকম্। সম্ভাঁবয় | 

তে তব মন:, জীতু কদীচিদপি, মি মদ্বিষষে, মিথ্যা অবিশ্বাসি, ভবিতুং নাতি, কারণা- 
ভাবাদিতি ভাবঃ ॥২২॥ 

আন্তীকেতি। হে আন্তীক! মাতৃশাপানমোদনেন ব্রদ্দণা বিহিতো দণ্ড ব্রহ্মদণ্ডঃ 

বন্ততো মাতৃশাপ এবেত্যর্থঃ তেন নিপীড়িতোহহম্, পবিঘূর্ণামি মরণভতযাদস্থিরীভবাঁমি, বন্ধু- 
শোকান্মে মম হৃদয়ং বিদীধধ্যতে » মুচ্ছাগৃমাচ্চ দিশো ন প্রতিজানামি 1২৩] 

ভাঁবতভাবদীপঃ 

স্থলোপঃ। সোস্তীক ইত্যপপাঠ; 1১৬২১  মধি অয়মন্মান মোচয়িষ্যত্যেবংরূপো 

মন:সহ্বল্পে। জাঁতু কদাচিৎ যিথ্যান্তথী ন 1২২1 ব্রহ্ম বেদঃ, মাতৃদেবো ভবেতি মাতুবাজ্ঞাকরত্ব- 

ইচ্ছান্ববপ আলাপে সময়েও আমাব বাক্য মিথ্যা বলে না; সুতরাং 
এই গুরুতব বিষয়ে মিথ্যা বলিবে কেন? অতএব মাঁতুল! আমি অগ্যই 
যাইযা, সর্পসত্রে দীক্ষিত রাঁজশ্রেষ্ঠ সেই জনমেজয়কে মাঙ্গলিক বাক্যে 
সন্তষ্ট করিব ; যাহাতে বাঁজাব দেই যজ্ঞ নিবৃত্তি পায় ॥২০-_-২১॥ 

নাগবাজ! আপনি আমার উপবে সমস্ত বিষয়েই বিশ্বান করিতে পাবেন ; 
আপনার মন কখনও যেন আমাৰ উপরে অবিশ্বাসী হয় না” ॥২২॥ 

বাস্থুকি বলিলেন--“আস্তীক! জামি মাতৃশাপেব উদ্বেগে অস্থির হইয়া 
পড়িয়াছি, আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে এবং দিগংভ্রম উপস্থিত হইয়াছে” ॥২৩| 



৪৫ মহাভারতে আঁদি- 

আস্তীক উবাচ। 
ন অন্তাপত্তয়া কার্ধ্যঃ কথঞিৎ পন্নগোতম !। 

প্রদীপ্তাগ্নেঃ সমুৎপন্নং নাশয়িষ্যামি তে ভয়ম্ ॥২৪) 

ব্রহ্মদণ্ডং মহাঘোবং কালাগ্রিসমতেজসমূ ৷ 

নাশয়িয্যামি মাহত্র ত্বং ভয়ং কার্ষাঃ কথঞ্চন ॥২৫॥ 
সৌতিরুবাচ | 

ততঃ স বাস্থুকের্ধোরমপনীর মনোজুরমূ । 
আধায় চাত্মনোহঙ্গেঘু জগাম ত্বরিতো ভূশম্ ॥২৬॥ 

জনমেজয়স্য তং যজ্ঞং সর্ব সমুদিতং গুণৈঃ | 
মোক্ষায় ভূজগেন্দ্রাণামান্তীকো দ্বিজসভমঃ ॥২৭॥ (যুগকমূ) 

স গত্বীপশ্াদান্তীকো যজ্ঞায়তনসুভমস্। 
কৃতং সদস্যৈরবহৃভিঃ সূর্য্যবহ্থিসম প্রভৈঃ ॥২৮॥ জা - 

নেতি। হে পন্নগোত্বম! নাগরাঁজ! ত্য়া কথঞ্চিদপি প্রকারেণ সন্তাপো ন কার্যাঃ। যেন 
হি অহমেব প্রদীতথাগ্নেঃ সর্পসত্রে গ্রজ্ছলিতাদহ্ে: সমূৎপন্নম, তে তব ভয়ম্, নাশবিস্যামি 7২৪ 

রহ্মেতি। কাঁলাগ্লিঘমতেজসম্, অতএব মহাঁঘোরং ব্রহ্মদণ্ত, মাতৃশাপম্। নাশয়িস্তামি 

নিক্ষলং করিয্যামীত্যর্ঘ। | ততশ্চ অত্র বিবষে, ত্বং কথ্চনাঁপি ভয়ং মা কা্যাঃ ন কুরু 1২৫1 
তত ইতি। ততঃ পরম্, স ছ্বিজসত্তম আস্তীক:, বান্থকেঃ ঘোরং মনসো জরুং সন্তাপম্ 

অপনীয় আনীয়, আত্মন এবান্ষেষু হায়াদিযু, আধায় চিন্তাজররূপেণ স্ংস্থাপ্য, ভৃশং ত্বরিতঃ 
সন্, ভূজগেন্জ্াণাং বান্থকিপ্রভৃতীনাং মোক্ষায়, সর্ব্বৈণৈঃ দানভোজনাদিভিঃ সমুদিতং সম্প্নমূ 

জনমেজয়স্ তং যজ্ঞম, জগাম ॥২৬--২৭॥ 

সইতি। স আন্তীকো গত্বা, হধ্যবহিসমপ্রভৈঃ বহুভিঃ সমশ্ঠৈর্যাসাদিভিঃ, বৃতং পরিবেষ্টিতমূ 
উত্তমম্, যজ্ঞস্ত আয়তনং স্থানম্ অপশ্ঠৎ ॥২৬। 

সর্পসত্রে প্রজ্ছলিত অগ্নি হইতে আপনার যে ভয় জন্মিয়াছে, আমি তাহা নষ্ট 
কবিব 1২৪ 

প্রলয়াগিব স্তাষ তেজীযান্ ভয়ঙ্কব মাতৃশাপকে আমি নিক্ষল কবিয়া দিব, 
আঁপনি এ বিষয়ে কোন ভয় করিবেন না” ॥২৫। 

সৌতি বলিলেন-_তাহার পব, ব্রাক্মণত্রেঠ আন্তীক বাস্তুকিব মনের 
সস্তাপ আনিয়া, চিন্তাববরূপে তাহা নিজের হৃদয়ে রাখিয়া, সর্পনশ্রেষ্ঠগণের 

মুক্তির জন্য অত্যন্ত ত্বরাঘ্িত হইয়া, জনমেজয়ের সর্ধ্বগুণসম্পন্ন যজ্ধে গমন 
করিলেন 1২৬---২৭॥ 

ছা নক ক ০০০ শি পি 
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স তত্র বারিতো। ছাস্ছৈঃ গ্রবিশন্ দ্বিজসভমঃ 1 
অভিতুহ্টাব তং যজ্ঞ প্রবেশার্থা পরন্তপঃ ॥২৯॥ 

স প্রাপ্য জ্ঞায়তনং বরিষ্ঠং দ্বিজোভিমঃ পুণ্যকৃতাং বরিষ্ঠঃ | 

তুষ্টাব রাজানমনন্তকীন্ডিম্ খত্বিক্সদস্তাংশ্চ তখৈব চাগ্রিম্ ॥৩০| 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতদাহত্যাং সংহিতায়াং বৈষাঁসিক্যামা দিপর্ববণি 

আস্তীকে আন্তীকগমনং নাম উনপঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ 1০1 * 
স্পপতিব2াশ 

৮. তিল ৬ পাশ শশিপসখশীগ শপ ০ 

ভাব্তকৌমুদী 
সইতি। স্ ছিজসন্তম আস্তীকঃ, তত্র যজ্ঞাতনে প্রবিশন্, প্রথমং ছাস্থৈদৌবারিকৈঃ, 

বারিতঃ। ততশ্চ পরন্তপো বিদ্বেধিজনসন্তাঁপকারী স:, প্রবেশার্থী সন্। তং, যজ্ঞমঃ অভি- 
তুষ্ট্যাব 1২৭] 

স ইতি। পুণ্যক্ুতাং বরিষ্ট; স দ্িঙ্গোত্তম আন্তীকঃ বরিষ্টং যজ্ঞায়তনং প্রাপ্য স্তব- 
সন্ধবাজান্মত্যা গন্বা, অনন্তকীপ্তিং রাঁজানম্, খাস্বিক্সদস্তাংস্চ তথৈব অগ্রিঞ্ক তুষ্টাব 1৩০1 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-শ্রীহরিদাসঘিদ্ধান্তবাগীশভট্রাচাধ্যবিরচিতাঁয়াং মহাঁভারত- 
টাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্বণি আন্তীকে উনপঞ্চাশত্তমোহধ্যাত্ন ॥.| 

সপ্ত 

ভাঁরতভাবদীপঃ 

বিধানপরস্তদন্তথীকরণপ্রযুক্তো দণ্ড মাতৃশীপরূপো। ব্র্ষদণ্ড; 1২৩--২৫) ততঃ স ইতি 
বাস্থকেশ্চিন্তাজরং ব্বযং গৃহীত্তেত্যর্থ: 1২৬--৩০] 

ইতি শ্রীযহাভীরতে আদিপর্ধণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে উনপঞ্চাশত্বমোহ্ধ্যায়ঃ 1৪৯। 
শপ বই তসপ্প 

আন্তীক রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া উৎকৃষ্ট বন্জস্থান দর্শন করিলেন; তখন 

সূর্য ও অগ্নিব তুল্য তেজীযাঁন্ বহুতর সদস্ত সে যঙ্তম্থানটীকে বেষ্টন কবিয়া 
বৃহিযাছিলেন ॥২০॥ 

্রাঙ্মণশ্রেষ্ঠ আন্তীক সে স্থানে প্রবেশ করিবার উপক্রম কবামাত্র দৌবারিকেরা 
নিষেধ কবিল ; তখন তিনি প্রবেশ কৰিবাব জন্য সেই যজ্ঞের প্রশংদা করিতে 
লাগিলেন ॥২৯॥ 

ধাম্মিক ত্রাহ্মনশ্রেষ্ঠ আন্তীক মনোহব যজ্ঞন্থানে প্রবেশ কবিষা, অনীম কীন্তি 
রাঁজীর, পুবৌহিত ও সদস্তবর্গেব এবং অগ্নিব স্তব কবিতে লাগিলেন 1৩০॥ 

8৯ 

* **চতুংপঞ্চাশত্তমৌহ্ধ্যায়ঠ, *আক্তীব গমনে চত্ঃপহ্চাশোহধ্যায়৮, “*একপঞাশো- 
হ্যায় ইতি পাঠতেদা: | 

ণ্ঙ 
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আত্তীক উবাঁচ। 
সোমস্ত যজ্ঞে৷ বরুণন্ত ষঙ্ঞঃ প্রজাপতের্যজ্ৰ আসীহ প্রয়াগে | 

তথা যজ্জঞোহয়ং তব ভারতাগ্র্য । পাবীক্ষিত। স্বস্তি নোহস্ত প্রিয়েভ্যঃ ॥১॥ 
শক্রন্ত যঙ্ঞঃ শতসংখ্য উক্তস্তথাপরং তুল্যসংখ্যং শতং বৈ। 

তথা যজ্জোইয়ং তব ভারতাগ্র্য ! পাবীক্ষিত। স্বস্তি নোহস্ত প্রিয়েভ্যঃ ॥২। 
যমন্ত যজ্জে। হবিমেধসশ্চ তথ! যজ্ছো রন্তিদেবস্ত বাঁজ্ঞঃ | 
তথা ষজ্জোহয়ং তব ভাঁবতাগ্র্য ! পারীক্ষিত ! স্বস্তি নোহস্ত প্রিয়েভ্যঃ ॥৩। 

ভাঁবতকৌমুদী 
সৌমন্তেতি। হে ভারতাগ্র্য! ভবতবংশপ্রধান ! পারীক্ষিত! পরীক্ষিত; পুত্র। 

প্রয়াগে, সৌমন্ত যজ্ঞঃ, বরুণস্ত যজ্ঞ প্রজাপতেশ্চ যজ্ঞ আসীৎ্। তব অয়ং যজ্ঞঃ, তথা তাদৃশ 
এব অর্বাক্ষসম্পন্নঃ অতএব নঃ অশ্মাকম্, প্রিয়েত্যো ভবন্ত্যঃ বাস্থকিগ্রভৃতিভ্যশ্চেতি ধ্বন্ততে, 
দ্বস্তি মঙ্গলম্, অস্ত। এবমন্ত্রাপি ব্যাখ্যেয়ম্ 1১ 

শক্রপ্তেতি। শত্রস্ত ইন্্রস্ত শতসংখ্যো যজ্ঞ উক্তঃ। তথ! লমুচ্চযে, অপরং যজ্ঞানাং 
শতম্। তুল্যা সংখ্যা যন্ত তৎ শৃতপংখ্যাভিগণিতঞচে ইন্দ্রযজ্জভুল্যদশসহঅযজ্ঞ| যদি ভবস্তী- 
ত্যর্থ:, তদীপি অযং ভব যজ্ঞঃ, তথ! তাদৃশ এব, মহাঁড়মববশালিত্বাৎ ॥২1 

যমস্যেতি। হরিমেধসে। বন্তিদেবন্ত চ তদাখাস্ 1৩1 

ভাবতভাবদীপঃ 
সোমস্তেতি। স্বস্তি নোহিস্ত গ্রিয়ে্যঃ ন ইতি যজমানাদীন্ বাস্থকিপ্রভৃতীংস্চাতীয়ত্ে 

নাভিসন্ধায় তেভ্যঃ স্বন্তি কল্যাণমন্তিত্যাশান্তে 1১1 শত্রস্তেতি। যথ! শতং শতক্রতোর্ধজ্াঃ 
যথা বা ততোহপি পবং তুল্যসংখ্যং শতং শতক্রতবো বা, তথাঁষং তব যজ্ঞোহযুতত্রতুতুল্য 

আত্তীক বলিলেন--হে ভবতবংশপ্রধান ! মহাঁবাঁজ জনমেজয় ! প্রয়াগে চন্্ 
বকণ ও প্রজাপতি যেষে যজ্ঞ হইয়াছিল; আপনাব এই যজ্ঞ সেই সকল 
যজ্জেবই তুল্য; অতএব আমাদেব প্রিয় লোকদিগেব মঙ্গল হউক ॥১1 

হে ভবতবংশপ্রধান। মহাবাজ জনমেজয় ! পুবাণশাস্ত্ে ইন্ছরেব এক শত 
যজ্ঞের কথা কথিত আছে, তাঁহাব তুল্য দশ হাঁজাব যজ্ঞ হইলেও, আপনা 
এই যজ্ তাহাঁবই তুল্য; অতএব আমাদের প্রিয় লোৌকদিগ্েব মঙ্গল 
হউক ॥২॥ 

হে ভবতবংশপ্রধান। মহাঁবাজ জনমেজয় ! যম, হরিমেধ ও রস্তিদেবের 
. টপ্পারিকিত 1.7 77 
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গয়স্য বজ্ঞঃ শশবিন্দোশ্চ রাজ্ো ষজ্ঞস্তথা বৈশ্রবণস্ত বাজ্তিঃ | 

তথা বজ্ছোহষং তব ভাবতাগ্র্য 1 পারীক্ষিত। স্বন্তি নোহস্ত প্রিয়েভ্যঃ ॥8॥ 

নৃগস্ত বজ্ন্জমীচস্ত চাঁসীদ্যথা যজ্ঞো দাশবথেশ্চ বাঁজ্ঞঃ। 

তথা যজ্ঞেহযং তব ভাবতাগ্য । পারীক্ষিত। স্বর্তি নোহস্ত প্রিষেভ্যঃ ॥৫॥ 

যজ্ঞঃ শ্রতো দিবি দেবস্ত সুনোধুধিষঠিবন্তাজমীচন্ত রাজ্ঞঃ। 
তথা বজ্ঞোহয়ং তব ভাবতাগ্র্য ৷ পারীক্ষিত ! স্বস্তি নোহস্ত প্রিষেভ্যঃ ॥৬॥ 

কৃষ্ণস্ত যজ্জঃ সত্যবত্যাঃ সুতস্ত ব্বয়ঞ্চ করা প্রচকাব ঘত্র। 

তথা বজ্ঞ্েহয়ং তব ভারতাগ্র্য ! পারীক্ষিত ! স্বন্তি নোহস্ত প্রিষেভ্যঃ ॥৭॥ 

ভাব্তকৌমুদী 
গয়ন্তেতি। গযন্ত শশবিন্দোশ্চ ততন্ায়ঃ ৷ টৈশ্রবণস্ত কুবেরস্ত 1৪1 
নৃগস্যেতি। নৃগস্ত অজমীচস্ত চ বাজ্ঃ। দীশরথেদ্িতীযরামস্ত 1৫1 
যজ্ঞ ইতি। দিবি স্থিতস্ত দেবন্য ধর্শন্ত, স্ছনোঃ পুত্রস্ত | আজমীচস্ত চ রাজঃ 1৬1 

কষ্কন্তেতি। সত্যবত্যাঃ সথতত্ত, কৃষ্ণন্ত কৃষছৈপায়নস্ত যজ্ঞ আসীৎ; যত্র চ যজ্ঞে, স 

কৃষ্ণছৈপায়নঃ স্বয়মেব, কর্ণ খতথিক্কার্ধ্যং প্রচকাঁর, অয়ং তব যক্তস্তথা তাদৃশঃ 0৭1 

ভাঁবতভাব্দীপঃ 
ইত্যর্থঃ ॥২--৫1 দেবনা ধর্মবাঁজস্ত ॥৬ -৭॥ নৈধামিতি জ্ঞানশবঃ কর্শবুৎপন্নো জ্বেষেবচনঃ। 

যে যে যজ্ঞ হইযাঁছিল, আপনার এই ষজ্ঞ সেই সকল যজ্ঞেবই তুল্য। অতএব 
আমাঁদেব প্রিয় লোকদিগেব মঙ্গল হউক ॥৩| 

হে ভরতবংশপ্রধান ! মহারাজ জনমেজয় ! গয়, শশবিন্ু ও কুবেবেব যে যে 

যজ্ঞ হইযাঁছিল, আপনাব এই যজ্ঞ সেই সকলেবই তুল্য ; স্ুতবাং আমাদের প্রিয় 
লোকদিগেব মঙ্গল হউক 181 

হে ভরতবংশপ্রধাঁন ! মহাবাজ জনমেজয় ! নৃগ, তজমীঢ ও রামচন্দ্রের যে 

যে যজ্ঞ হইয়াছিল, আপনাঁৰ এই যন্ত্র সেই সকল বজ্ঞেবই তুল্য। অতএব 
আমাদেব প্রিয় লৌকদিগের মঙ্গল হউক 1৫1 

হে ভবতবংশপ্রধান ! মহাঁবাজ জনমেজয়! ্ব্গন্থ ধর্মবাজেব পুত্র যুধিষ্টিরেব 
ও আজ্মীঢ় বাঁজার যজ্ধেব বথা! শুনিয়াছি, আপনাব এই বজ্জ সেই সকলেবই তুল্য ; 
অতএব আমাদের প্রিয় লৌকদিগেব মন্রল হউক |৩॥ 

হে ভবতবংশপ্রধান ! মহাঁবাঁজ্জ জনমেজয় ! সত্যৰতীব পুত্র বেদব্যাসেব যে 
যজ্ঞ হইয়াছিল , যাহাতে তিনি নিজেই পুবোহিত্যের কার্ধ্য কবিঝাছিলেন ; 

09) ম্বস্ত যজ: "1 



৬৭৪ মহাভারতে আঁদি- 

ইমে চ তে মূর্ধ্যসমানবর্চসঃ সমাসতে বৃত্রহণঃ ক্রতুং যথা । 
নৈষাঁং জ্ঞাতুং বিগ্তে জ্ঞানমগ্ দর্ভং যেভ্যো ন প্রণশ্যেৎ কদাচি€ ॥৮॥ 
খাত্বিক সমো নান্তি লোকেধু চৈব দ্বৈপায়নেনেতি বিনিশ্চিতং মে। 
এতন্ত শিষ্া হি ক্ষিতিং সঞ্চবন্তি সর্বত্বিজঃ কর্দন্ স্বেবু দক্ষাঃ ॥৯॥ 

বিভাবন্ুশ্চিত্রভানুর্মহাত্থা হিবণ্যরেতা হুতভূক্ কৃষ্ণবত্্ণ । 

প্রদক্ষিণাবর্তশিখঃ প্রদীপ্ডো হব্যং তবেদং ছুতভুগ, বস্তি দেবঃ ॥১০| 

ভাবতকৌমুদী 
ইং ঘজ্জন্ততিচ্ছলেন রাজানং স্তত্বা ইদানীম্ ত্বিজঃ ক্োৌতি ইম ইতি। যথা বৃত্রহণ 

ইন্্স্ত, অকারলোপাভাব আঃ, ভ্রতুম্ অশ্বমেধযজ্ঞম্, বৃহস্পত্যাদঘঃ সমাদত , তখৈব স্্সত 

লমাঁনং বর্চস্তেজে। যেষাং তে তাদৃশ1ঃ, ইমে খত্জঃ,। তে তব ত্রতুং লক্ষ্মীকৃত্য সমাতে 

অবততি্ঠন্তে। এবাম্ খত্িজাং জ্ঞানং জ্ঞাতুম্ ইয়ভ্যা বোছ,ম্ং অদ্য মম শভির্ন বিদধতে। 

যেভ্যো দত্তং দানং কদাচিদপি ন প্রণশ্তেৎ অঙ্গয়মেৰ তিষ্েৎ 1৮7 
খতিগিতি। ছ্ৈপাঁর়নেন ব্যাসেন সম খতিকি লোকেষু ভৃবনেষু নাতি ইতি মে ময়া 

বিনিশ্চিতম্। হি মস্মাৎ, স্বেষু ্বস্বকর্তবযযুং কর্ণস্থ হোতৃতাদিযু দক্ষাঃ, এতন্ত ছৈপায়নন্য শিযঠা 

বৈশম্পায়নাদযঃ, সর্ষেষাং হজ্ঞাদীনাম্ খত্বিজঃ লন্তঃ, ক্ষিভিং সঞ্চরস্তি। অতত্তেযাং ওগুরুত্বাৎ 
দ্বৈপায়নস্ত সর্ধপ্রাধান্তমেবেতি ভাবঃ 1না 

ইদানীমন্্িং স্তোতি বিভেতি। বিভা প্রতৈব বন ধনং যস্ত সঃ, চিত্রা আশ্র্ধ্যা ভানবঃ 
ভারতভাবদীপঃ 

অগ্ঠ সম্প্রতি জ্ঞাতুং জ্ঞয়ং ন বিদ্যতে, সর্বশ্থ জ্ঞাতত্বাদিত্যর্থ:। অতএব তেভ্যো দৃততং 
সাক্ষাদ্ত্রদ্ষণ্যেবাপিতম, অতন্তস্ত কদীচিদরপি দাঁনজপুণ্যস্ত নাশো নান্তীত্যর্থঃ ॥পা লোকেষু 
পরলোকসাধনেযু। দীক্ষা দীক্ষাবস্তঃ কুশলা: | “্দক্ষাঃত ইত্যপি পাঠঃ ॥না অগ্নিং ভৌতি 
বিভাবন্থরিতি। বষ্টি কাময়তে। দ্বষ্টি দেবান্” ইতি পাঠে গ্রাপগিতুমিতি শেষঃ 1১০ 

আপনাৰ এই যজ্ঞও সেই যজ্ঞেবই তুল্য; স্ৃতরাং আমাদের প্রিয় লোকদিগের 
মঙ্গল হউক ॥৭ 

পূর্বকালে ইন্দ্রেব যজ্ঞে যেমন বৃহস্পতিপ্রভৃতি অবস্থান করিয়াছিলেন, 

আঁপনাৰ এই যজ্ঞেও তেমনই সৃর্যতুল্য তেজস্বী এই সকল পুবোহিত অবস্থান 
কবিতেছেন। ইহাঁদেব জ্ঞানে ইয়ত্তা বুঝবার ক্ষমতা আমাঁব নাই; ধাহাদিগকে 
দান কবিলে তাঁহা অক্ষয় হইয়া থাকে ॥৮1 

বেদব্যাসেব তুল্য পুবোহিত ত্রিভুবনেই নাই, ইহাই আমাৰ ধাবণাঁ। কেন 
না, ইহার কার্য্যদক্ষ শিল্তগণ সমস্ত যজ্ঞের পুরোহিত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ 
করিতেছেন ॥৯॥ 

(৯). কর্শহ শ্বেষু দীক্ষা 



পর্ববণি পঞ্চাশতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৬০৫ 

নেহ তদন্ত বিগ্ভতে জীবলোকে নমো নৃপঃ পালয়িতা প্রজানাম্। 

ধৃত্যা চ তে গ্রীতমনাঃ সদধাহ্ং ত্বং বা বরুণে! ধর্মরাজো যমো বা ॥১১॥ 

শক্রুঃ সাক্ষাদ্জপানির্যথেহ ভ্রাতা লোকেহন্সিংস্বং তথেহ প্রজানাম্। 

মতস্ত্ং নঃ পুরুষেন্দ্রেহ লোকে ন চ তৃদন্তো ভূপতিবস্তি জজ্ঞে ॥১২ 

খটবঙ্গ-নাভাগ-দিলীপ-কল্প ! বযাতি-মান্ধাভিসম-প্রভাব !। 
আদিত্যতেজঃপ্রতিমানতেজা ভীগ্মো যথা রাজসি স্থত্রতস্তম্ ॥১৩। 

শি জগ জজ শীত ও৬ ০০ 

ভাঁবতকৌমুদী 
কিরণা যন্ত সঃ, মহান্ আত্মা মুত্ির্যন্ত সঃ, হিরণ্যং ত্বর্ণমেব রেতঃ শুক্রং যস্ত সঃ, ছতং হব্যং 
ভূঙ্ক্ত ইতি সঃ কৃষ্ দহনাৎ রুষ্কবর্ণ; বর্ম পন্থা যন্ত সঃ, প্রদক্ষিণাবর্তা শিখা যন্ত সচ, 

্রদীপ্তঃ প্রজনিত:, এষ হুততুক্ কুশানুর্দেবঃ, ইদং তব হব্যম, বষ্টি উৎকর্ষাৎ প্রীূর্্যাচ্চ 
কাময়তে ॥১০| 

পুনবপি বাঁজানং স্তোতি নেতি। হে বাজন্! ইহ জীবলোকে, ত্ৎ অন্তঃ ত্বমমশ্চ, 
প্রজানাং পালধিতা হৃপো ন বিদ্ভতে। তে তব ধৃত্যা প্রজাপালনেন সদৈবাহং গ্রীতমনা 

অন্নি। অতএব তং বরুণে। বা বরুণ ইব, ধন্মবাজো৷ যমো! বা যম ইব চ ॥১১| 
শক্ত ইতি। হে রাজন্্। যথা ইহ ন্বর্গলোকে, বন্রপাণিঃ শত্র ইন্দ্ঃ সাক্ষাৎ ভ্রাতা, 

তথা ত্মপি ইহ ইদানীম্, অন্থিন্ মর্ত্যে লোকে, প্রজানাং আতা রক্ষকঃ | কিঞ্চ ইহ লোকে, 
তবমেব পুরুষেন্দ্রো নং অন্মাকং মতঃ। সন্ধিরার্ধঃ। ত্বষ্ অন্যস্থংসমানঃ ভূপতিরাত্তি, ন চ 
জজ্ঞে পূর্ববমূপি ন জাতশ্চ ॥১২| 

ভাবতভাবদীপঃ 
ত্বং বা বরুণ ইত্যত্র “ত্বং ব| বাজা” ইত্যপি পাঠঃ ॥১৯ ন চ ত্ব্ন্থপ্ত্রাতা ভূপতিবস্তি। 
ইদাশীং ন চ জজ্ঞে প্রাগপি অন্তি॥ “যজ্ছে” ইত্যপি পাঠঃ। তথ। সত হজ্জে ভ্রাতান্তীতি 

এই অগ্রিব তেজই ধন, কিবণগুলি আশ্চ, মৃ্ত বৃহৎ শুক্র স্বর্ণ, বিচবণেব 
পথ কৃষ্ণবর্ণ এবং শিখাগুলি প্রদক্ষিণভাবে চলিতেছে এবং আপনাঁব হবি উৎকৃষ্ট 
ও প্রচুব বলিয়া তাহা! অগ্বদেব কামনা কবিতেছেন ॥১০॥ 

এই জগতে আঁপনাব সমান অন্য প্রজাপালক বাজা নাই, আপনার প্রজা- 
পালনে আমাব মন পর্ববদাই সন্তষ্ট আছে; স্থৃতরাং আপনি বকণ ও ধর্মবাজেব 
তুল্য ॥১১। 

ইন্দ্র যেমন ্বর্গলোকে প্রজাদেব রক্ষাকর্তা, আপনিও তেমনই এই 
মর্ত্যলোকে প্রজাদের বক্ষাকর্তাী। আমরা আপনাকে এই জগতে পুকশ্রেক্ঠ 
বলিয়া মনে করি; আপনার তুল্য অন্ত রাজ, বর্তমানে নাই এবং পূর্বেও 
জন্মেন নাই ॥১২॥ 

(১২)'*ভূপতিরান্তি জে রিনি 



৬০৬ মহাভারতে ' আদি- 

বাল্সীকিবত্তে নিভৃত স্ববীরধ্যং বসিষ্ঠবত্তে নিয়তশ্চ কোপঃ। 

গ্রতৃত্বমিন্্রত্সমং মতং মে ছ্যুতিশ্চ নারাধণবদ্ধিভাঁতি ॥১৪॥ 

যমো যথা ধর্মমবিনিশ্চয়জ্ঞঃ কৃষ্ণ বথ! সর্ববগুণোৌপপন্নঃ | 

শ্রিয়াং নিবাসোহসি যথা বসুনাং নিধানভূতোহসি তথা ভ্রতুনাম্ ॥১৫॥ 
দম্তোস্ভবেনাসি সম! বলেন বামে! যথা শান্ত্রবিদন্ত্বিচ্চ | 
উর্ববত্রিতাভ্যামসি তৃল্যতেজা ছুক্সেক্ষণীয়োহনি ভগীরথেন ॥১৬ 

ভাঁবতকৌমুদী 
খটঙ্গেতি। খটাঙ্গাদযো বাজানম্তত,ল্যতয়া চ সম্বোধনদ্বযম্। আদিত্যতেজস: প্রতি- 

মানং তুল্য. তেজা যস্ত স তাদৃশোহসি। ভীন্মো যথা রবাজ, তথা হ্ুব্রতঃ স্ৃষঠ পালিত- 
নিয়মন্তৎ বাজসি ॥১৩॥ 

বাল্ীকিবদ্িতি। তে তব, স্ববীর্ধ্যম্ আত্মশক্তিঃ, বাল্ীকিবদেব, নিভৃভম্ আত্মনি 
নিগৃঢমান্তে। তে তব কোঁপশ্চ বণিষ্ঠবদেব, নিতো দমশক্ঞা নিরুদ্ধঃ | প্রভুত্বমূ। ইনততব- 

সমম্ ইন্দগ্রভূত্বতুল্যম, মে মম মতম্। তথা নীবাধণবদেব তব ছ্যতিঃ কান্তিশ্চ বিভাতি ॥১৪| 
যম ইতি । যমো ধর্শবাঁজঃ, যথা ধর্মবিনিশ্চযজ্ঞো ধর্শমতত্ববেত্তা, ত্মপি তথা। কৃষণো 

বাস্থদেবো যথা সর্বগ্তণোপপন্নঃ, ত্বমাপ তথা । যথা ত্বমূ॥ বন্থনাং ছ্যপ্রভৃতীনাম্ 
শ্রিযাং সম্পদাম, নিবাস আধারোহলি , তথৈব ক্রতুনাং যজ্ঞানামপি, নিধানভূতঃ কর্তৃত্বনা- 
ধারভূত: অসি |১৫| 

দণ্তোত্তবেনেতি। ত্বং বলেন, দত্তোন্তবেন বাঁজ্ঞা সমঃং অসি, বামো জামদগ্র্যো যথা 

তখৈব ত্বং শান্্রবিৎ অস্তরবিচ্চ। ত্বম্, ওর্ধত্রিতাভ্যাং তদাখ্যাভ্যাং মুনিভ্যাম্, তুল্যতেজা 
অসি, তথা তগীবথেন বাজ্ঞা সমঃ) ছুপ্তোক্ষণীযঃ শত্রণাং দুদদৃণ্ঠঃ অসি ॥১৬। 

ভাবতভাবদীপঃ 
যোজ্যম্। তেন প্রকৃতহিংসানিবৃত্ত কর্তব্যেতি ব্যজ্যতে ॥১২--১৩। নিভৃতং গ্রপ্তম্। 

নিয়তো। নিগৃহীতঃ ॥১৪॥ বহুনাং শ্রিষাং নিবাসোহসি, বসবোহষ্টৌ তৎসম্বন্ধিনীনাং শ্রিয়াম্ 

আপনাব প্রভাব খ্টাঙ্গ, নাঁভাগ, দিলীপ, যযাতি এবং মান্ধাতাব তুল্য 
এবং আপনা তেজ সুর্য্যেব তেজেব তুল্য ঃ আর, আপনি ভীম্মেব ন্যায় ব্রত 
বন্ষা কবেন ॥১৩॥ 

আপনি বাল্ীকিব ন্যায় আপন শক্তিকে প্রচ্ছন্ন বাখেন এবং বসিষ্ঠেব 

হ্যায ক্রোধকে নিকদ্ধ কবেন। আব আমি মনে কবি-__আঁপনাব গ্রতৃত্ব 
ইন্দ্েব প্রভূত্বেবই তুল্য এবং আঁপনাঁব শবীবেব সৌন্দর্য্য নাঁবায়ণেব শবীবেব 
সৌন্দর্য্যেবই সমান ॥১৪॥ 

আপনি ধর্দমবাজেব হ্যায় ধর্মাতত্বজ্ঞ, কৃষ্ণেব ন্তাষ সর্বর্বগুণসম্পন্ন, আব 
বন্ুগণেব ন্যায় যেমন সর্ধবসম্পদেব আঁশ্রফ, তেমনই যজ্ঞেব অনুষ্ঠানকর্তা ॥১৫॥ 
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সৌতিরুবাঁচ। 
এবং স্ততাঃ সর্ববৰ এব প্রসন্না রাজা সদগ্্া খাত্বিজো হব্যবাহঃ । 

তেষাং দুষ্ট ভাবিতাঁনীঙ্গিতাঁনি প্রোবাচ রাঁজা জনমেজয়োহ্থ ॥১৭| 
ইতি শ্রীমহাঁভারতে শতসাহজ্রাং সংহিতায়াং বৈর়াসিক্যামাদিপর্ববণি 

আস্তীকে আন্তীককৃতত্তবো নাম পথ্ণশতমোহধ্যায়ঃ ॥০) * 
-৮৮০৮৮৫০- 

০৯6০ 

একপধ্াশভুমোহ্ধ্যায়ঃ। 
সা ২৫2 

জনমেজয় উবাচ । 

বালো বাক্যং স্থবির ইব প্রভাষতে নার়ং বালঃ স্থবিবোহয়ং মতো মে। 

ইচ্ছাম্যহং ববমন্মৈ প্রদ্াতুং তন্মে বিপ্রাঃ ! সংবিদধ্বং বথাবশ ॥১॥ 

ভাবতকৌমুদী 
এবমিতি। সর্ধে কে কে ইত্যাহ-_বাজেত্যাদি। হব্যবাহো বহিঃ । অথ অনন্তরমূ, 

রাজা জনমেজয:, ভাবিতানি মুখনয়নাদৌ আব্ষ্ভিতানি, ইঙ্গিতানি সফেতান্, দৃষ্বা, বক্ষ্মাণং 
প্রোবাঁচ 1১৭ 

ইতি মহামহোঁপাধ্যাধ-ভাব্তীচার্ধ্য-শ্রীহবিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচা্ধ্যবিরচিতাঁধাং মহাঁভাবত- 

টাকাযাং ভাবতকৌমুদীসমাখ্যাযামা দপর্বংণ আত্তীকে পঞ্চাশত্তমোহ্ষ্যাযঃ 1০ 
পপর ই 

বাল ইতি । অয়ং বালঃ স্থবির! বৃদ্ধ ইব, বাঁক্যং প্রভাষতে। অতঃ অযং বালো ন, 

কিন্ত অয়ং মে মম স্থবিরো মতঃ। যোগবলান্ত, বাল ইব দৃণ্ঠত ইতি ভাবঃ। অতএবাহ 

ভাঁবতভাবিদীপঃ 

1১৫। বামো ভার্গবঃ | শুর্ধবত্রিতাবৃধী ॥১৬7 তেযামৃত্তিগাদীনাম্। ভাবিভানি মনসি 
সন্কল্লিতানি। ইঙ্গিতানি বৃহিশ্চে্টিতানি বক্তাঁদিচিহানি, আন্তীকাতিথ্যবিষরাণি। 
*ভার্তস্থিঙ্গিতানি” ইতি পাঠে ভারতো বাজ] ভরতবংশজত্বাৎ ॥১৭॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বণি নৈলকণীয়ে ভারতভাবদীপে পধ্চাশন্ুমোহধ্যাযঃ £৫ | 

আপনি বলে দত্তোৌভ্ভব বাঁজাঁব তুল্য, শাস্্রজ্ঞানে ও অন্ত্রঙ্ঞানে পবশুবামের 

সমান, তেজে ওর্ব্ব ও ভ্রিতমুনিব সদৃশ এবং যুদ্ধে ভগীবথেই সমকন্” 1১৬ 
সৌতি বলিলেন-__আঁন্তীক এইবপ স্তব কবিলে, রাঁজা, সদস্যগণ, পুবোহিতগণ 

এবং অগ্নি-_ইহাঁবা সকলেই সন্ষ্ট হইলেন। ভাহাৰ পব, বাঁজা কনমেজর তাহাদের 
ইঙ্গিত পাইয়া বলিতে লাগিলেন ॥১৭॥ 

* ***পবপধাশতুমোহধ্যাযতত পধপকাশোহব্যায়ত, " ছিপকাশোহধ্যায়গ ইতি ধাঠাস্রানি ্  
(১ বাঁলোহপায়ং স্থবির ইবাব্ভীফতে-,। সংব্দৃধবত য্থাবহ ইতি হডিৎ 51311 

পিপি শশী পা 



৬৯৮ মহাভারতে আদি- 

সস্তা উচুঃ 

বাঁলোহপি বিপ্রো৷ মান্য এবেহ বাজ্ঞা ষণ্চাবিদ্বান্ যশ্চ বিদ্বান্ যথা, । 

সর্ধবান্ কামাংস্তত্ত এবাহতেহদ্য যথা চ নন্তক্ষক এতি শীঘ্র ॥২ 

সৌতিরুবাচ। 
ব্যাহর্ত,কাঁমে ববদে নৃপে ছ্বিজং বরং বৃণীন্বেতি ততোহভ্যুবাচ। 

হোতা বাক্যং নাতিহনটীন্তবাত্মা ক্মণ্যন্মিংস্তক্ষকো৷ নৈতি তাবৎ, ॥৩| 

ভারতকৌমুদী 
অন্মৈ বরং প্রদাতুমিচ্ছামি। ততম্মা্। হে বিপ্রাঃ! যুষং যথাবৎ সংবিদধ্বম্ অন্থজানীত। 

আর্োহয়ং ক্রিযাপ্রযৌগঃ ॥১| 

বাল ইতি। ইহ জগতি বিপ্রো বালোহপি, যণ্চ বিপ্রঃ অবিদ্বান্ যণ্চ বিপ্রো-ব্দধান্, 

স সেহপি চ, রাজ্ঞ! মান্য: পৃজ্য এব, বর্ণজোন্ঠতাদিত্যাশযঃ । অতএবাযম্ ত্বনতস্তব সকীশা 
সর্ববান্ কামানেব, অর্থতে লব্ধ মর্থত। প্রকৃতৎ ক্রবন্তি যথেতি। যথা চ তক্ষকঃ শী্রং 

নঃ অন্মাকমন্তিকে, এতি, তথা প্রাগ যতন্বেতি শেষ 1২। 

ব্যাহর্কাঁম ইতি। ববদে তম্মন্ নৃপে, বরং বৃণী্ ইতি, দিজম্ আন্তী?মূঃ ব্যাহ্তকামে 

বন্তুমিচ্ছতি সতি, ততো! হোতা চগুভার্গবঃ, উদ্বেগাৎৎ নাতিহষ্টান্তরাত্মা সন্ং অন্মিন্ 

কম্মণি তক্ষকস্তাবৎ ন এতি আগচ্ছতি, ইতি বাক্যম্ অভ্যুবাচ। তক্ষকাগমনাৎ পূর্ব 

- কাঁ্্যান্তরচিন্তা ন কর্তব্যেতি ভাবঃ ॥৩| 

ভাবতভাবদীপঃ 
বালোহপীতি । লংবিদধ্বমৈকমত্যং কুরুধবম্ ॥| এতি শীঘ্রমূ, প্রাগবরদানাদিতি, 

তথা কর্তব্যমিতি ভাব; ॥২॥ তক্ষকন্তাবন্ৈতীতি বাক্য হোতা উবাঁচেতি সন্বন্ধঃ, তাঁবছরেব 

জনমেজঘ বলিলেন--“ইনি বালক হইয়াও বৃদ্ধের মতই কথা বলিতেছেন; 
স্থতবাং আমাৰ মতে ইনি বালক নহেন, ইনি বৃদ্ধ | তাঁই আমি ইহাকে বব দান 
কবিতে ইচ্ছা কবি, অতএব ব্রাহ্মণগণ ! আপনারা অনুমতি ককন ॥১॥ 

সদস্তগণ বলিলেন_-“এই জগতে ত্রা্মণ বালকই হউন, মূর্খই হউন, অথবা 
বিদ্বান্ই হউন, তিনি বাজাব নিকট মাননীযঘ। অতএব ইনি আপনাব নিকট হুইতে 
সমস্ত অভীষ্টই লাভ কবিবাব যোগ্য বটেন ; কিন্ত তথাপি যাহাতে তক্ষক আমাদেব 
নিকট শীঘ্র আসে, প্রথমে তাহাবই চেষ্টা কন” ॥২॥ 

সৌতি বলিলেন_“আপনি বর নিন, এই কথা বাঁজা বলিতে ইচ্ছা কৰিলে, 
হোতা চণ্ডভার্গব অনতিহ্থষ্টচিত্ত হইয়৷ বলিলেন__“মহারাজ ! এই কার্যে তক্ষক 
যে এখনও আসে নাই” ॥৩। 

(২) "বিদ্বান যো বৈ স পুনর্বব যথাব২* ইত্যতঃ পরম্ 'প্রসাদয়ৈনং ত্বরিতে । 

নরেন্্র! ছিলীতিবর্ধ্যং সকলার্থসিদ্ধয়ে' ইতি দাক্গিণাত্যপুস্তকে অধিকপাদঘয়পাঠঃ। 
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ৃ জনমেজয উবাচ । 

যথা চেদ্বং কম্ম সমাপ্যতে মে থা চ বে তক্ষক এতি শীদ্রম্। 

তথা ভবন্তঃ প্রযতন্ত সর্বেব পবং শক্ত্যা স হি মে বিদ্বিষাণঃ ॥৪॥ 

খাত্বিজ উচুঃ | 
যথা শান্ত্রাণি নঃ প্রার্ষথ! শংসতি পাবকঃ | 

ইন্্রম্ত ভবনে রাজন্! তক্ষকো ভয়গীড়িতঃ ॥৫॥ 
যথা সুতো লোহিতাক্ষো মহাত্মা পৌরাণিকো বেদিতবান্ পুবস্তাৎু। 
স বাজানং প্রাহ পৃষস্তদানীং যথাহুবিপ্রাস্তঘদেতনদেব ! ॥৬॥ 

ভাবতকৌমুদী 
যথেতি। যথাচ ইদং মে মষ কর্ম সমাপ্যতে, যথা চ তক্ষকঃ শীস্রমেতি $ সর্বেধ ভবন্তঃ 

শক্তা শক্তাসারেণ, তখৈব পরম্ অত্যন্তমূ, প্রযতন্থ। হি যম্মাৎ স তক্ষক এব মে বিদ্বিষাঁণঃ 
শক্রঃ | শন্তঙ্বিষষে আনশপ্রত্যন় আবঃ 191 

যথেতি। শাঙ্জাণি পূর্বকল্গীয়পুরাণানি, নঃ অন্মান্্, যথ প্রাহু্বদন্তি, পাবকো যজ্ঞাগ্রিশ্চ, 
যথা শংসতি সৃচয়তি, হে রাজন্। তথা জানামি ভয়গীডিতন্তক্ষকঃ। ইন্দ্রশ্ত ভবনে 
তিষ্ঠাতি 1৫1 

যথেতি। পৌরাণিকঃ পুরাণবেন্তা, লোহিতাক্ষো মহা, স্তো লোমহর্ষণঃ, পুরস্তাৎ 
যজ্ঞারস্তাৎ পূর্ববমেব, যথা বেদিতবান্ পূর্ববকল্সীয়পুবাণালোচনেন জ্ঞাতবান্, স ্তঃ তদানীং 
বাজ্ঞা পৃষ্টং সন, বাঁজানং তং প্রাহ মম, হেনৃদেব। বাঁজন্। বিপ্রা থা আহঃ, এতত্তক্ষকা- 
নাঁগমনম্, তথ্বৎ তখৈব স ইন্দস্ত ভবন এব তিষ্ঠতীত্যর্থঃ 1৬ 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
ন দেয় ইতি ভাবঃ1৩| বিদ্ধিষাঁণঃ দ্বেষং কৃতবান্। লিটঃ কাঁনচ,১ অভ্যাসলোপ আধ । 

“দিছিষাঁণঃত ইতি বা পাঠঃ |৭| শত্্াণি শংসনমন্ত্রদেবতাঃ। ৭শান্ত্াণি” ইতি পাঠে 

জনমেজয় বলিলেন--“যাহীতে আমাব এই কাঁধ্য সমাপ্ত হয এবং যাহাতে 
তক্ষক শীঘ্র আসে, আপনাবা সকলেই শক্তি অনুসাঁবে সেইবপ বিশে চেষ্টা করুন। 

কেন না, তক্দকই আমাব শক্রু” ॥8॥ 

পুবোহিতগণ বলিলেন-_“পূর্ধবকল্পেব পুবাণশাস্ত্র জাদাদিগকে যাহ! বলিয়া 
দিতেছে এবং এই অগ্নি যাহা সুচনা কবিতেছেন; মহাঁবাক্ত ! তাহাতে 
আমবা জানিতে পাবিষাছি যে, তক্ষক ভীত হইয়া ইন্দ্রেব ভবনে অবস্থান 
কবিতেছে” ॥৫॥ 

পুবাণশাপ্জ্র আবক্ত নবন মহাত্বা সুত পূর্বেই যাহা জানিতেন, বাতা ভিছ্ঞাসা 
কৰিলে, তিনি তাহ! তখন বাঙ্গাকে বলিলেন--“নহাবাঁভ ! শ্রাঙ্গণবা যেমন 

বলিতেছেন, এ ঘটন! সেইবপই বটে” 1৬॥ 

(৫) যথা শন্ানি নহশ ১ 

৭৭ 



৬১৩ মহাভাবতে আর্দি- 

পুরাঁণমাগম্য ততো ব্রবীম্যহং দত্তং তন্মৈ ববমিন্দ্রেণ বাঁজন্! | 
বসেহ ত্বং মণ্সকাশে স্থৃগ্ুপ্তো ন পাবকস্তাং প্রদহিধ্যতীতি ॥॥ 

এতচ্ছ বা দীক্ষিতস্তপ্যমান আস্তে হোতাবং চোঁদয়ন্ কর্্মকালে। 
হোতা চ যত্তোহস্াজুহাৰ মন্তৈথো মহেন্দ্রঃ স্বয়মাজগাম ॥৮1 
বিমানমারুহ্ মহীনুভাবঃ সর্বৈর্দে বৈঃ পবিসংস্তরমানঃ | 
বলাহকৈশ্চাপ্যনুগম্যমানো বিগ্তাধবৈশ্চাপ্নরসাং গণৈশ্চ ॥৯॥ (বুক) 

ভাবতকৌমুদী 
পুরাঁণমিতি । হে বাজন্। অহং স্থতঃ, পুবাণম্। আগম্য অবগম্য ততো ব্রবীমি, হে 

তক্ষক। ত্মূঃ ইহ মত্সকাঁশে, স্গুধ্ো মধৈব সথরক্ষিত: সন্ বস, তেন চ পাবক; সর্প- 
সত্রাগ্িঃ তাং ন প্রদ হিন্যতি, ইতি ইন্্রেণ, তন্মৈ তক্ষকায বরং দত্তমূ॥৭ 

এতর্দিতি। দীক্ষিতো রাজা এত, শ্রত্বা তপামানঃ সন, তন্মিন্ কর্ণকালে, হোতাবমূ। 
চৌদয়ন্ তক্ষকমানেতুং ভূখং প্রণোদযন্ সন্ত আস্তে ল্ম। অথ হোতা চ অন্ত বাঁজশ্চোদনযা 
যত্তো। যত্ববাঁন্ সন্, ম্্ৈরিন্্ম* আহুহাঁব। অথো অনন্তবমূ, মহীনুভাবো মহাগ্রভাবশালী, 
স মহেন্ সর্ব্্দেবে, পবিসংস্ুবমানঃ, বলাহকৈর্সেঘৈশ্চ, বিদ্যাধরৈশ্চ অগ্পরসাং গণৈশ। 
অনুগম্যমানঃ সন বিমানম্ আহ দ্ঘয়মেব আজগাম 1৮-_৯| 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
পুরাকল্পৰপা অর্থবাঁদাঃ ॥৫-৬| পুবাণং পূর্ধকল্ীয়বৃত্তান্তম, আগম্য জ্াত্বা। তেনানি 

আমি পুবাণশাস্ত্ পর্যালোচনা কবিয়া তাহাঁব পব বলিতেছি যে, মহাবাজ ইন্দ্র 
তক্ষককে এই বব দিয়াছেন যে, “তক্ষক! তুমি এখন স্ুবক্ষিতভাবে আমাঁব নিকট 
থাক, সর্পসত্রেব অগ্নি তোমাকে দগ্ধ কবিতে পাঁবিবে না” ॥৭| 

এই কথ! শুনিযা৷ যক্ঞপ্রবৃত্ত বাজা আঁহুতি দ্িবাব সময়ে তক্ষককে আঁনিবার 
জন্ত হোতাঁকে বিশে অন্ুবোধ কবতঃ অবস্থান কবিতে লাগিলেন। হোতাও 
বাজাৰ অনুবোঁধে বিশেষ বত্ববান্ হইযা, মন্ত্রাবা ইন্দ্রকে আহ্বান কৰিতে 
লাগিলেন। তাহাৰ পব, মহাগ্রভাবশালী ইন্দ্র বিমানে আঁবোহণ করিয়া 
নিজেই আগমন কবিতে থাকিলেন; তখন সমস্ত দেবতাবা ভীহীব স্ব কবিতে 
ছিলেন এবং মেঘগণ, বিদ্যাধবগণ ও অগ্নবাগণ তীহাবৰ পিছনে পিছনে 
আসিতেছিল ॥৮-_া৷ 

(৮) " 'বর্শকালে' ইত্যতঃ পরম্ “ইব্েণ সার্দং তক্ষকং পাত বিভাবসৌ ন বিশুচ্যেত নাগঃ। হোতা চ যন্তুঃ *” ইতি দান্সিশাতাপুক্তকে চিহ্নিত: পাঠঃ। ৮--৯ ্লোকযোরসধ্যে 
“আয্নাতু চেন্দ্োপি সতক্দকঃ পতেদ্বিভাবসে! নাঁগরাজেন তুর্ণম্। জন্তস্ত হস্তেতি জুহাব 
হোতা তদাজগামাহিদত্বীভষঃ প্রভুঃ |” ইতি দাক্ষিণাত্যপুস্তকে পাঁঠ:। তত্রৈৰ চ, নবম- 
শ্লোকান্তে ইদযর্দমধিকম্--“নাগস্থ নাশো ম্ম চেব নাশো ভবিষ্বষ্ঠীত্যেব বিচিন্তয়াী ॥ 



 পর্বণি একপধ্চাশভমোহ্ধ্যায়ঃ | ৬১১ 

তস্তোত্তবীয়ে নিহিতঃ স নাগো ভযোদিগ্ঃ শব্ধ নৈবাভ্যগচ্ছু। 

ততো রাজা মন্ত্রবিদোহত্রবীৎ পুনঃ ক্রুদ্ধো বাক্যং তক্ষকত্তান্তমিচ্ছন্ ॥১০। 
জনমেজয় উবাচ । 

ইন্দরস্ত ভবনে বিপ্রাঃ ! যদি নাগঃ স তক্ষকঃ। 
তমিন্দেণৈব সহিতং পাতয়ধ্বং বিভাবসৌ ॥১১। 

সৌতিরুবাচ । 
জনমেজয়েন বাঁজ্ঞা তু নোদিতস্তক্ষকং প্রতি । 
হোতা! জুহাব তত্রস্থং তক্ষকং পন্নগং তথা ॥১২॥ 

হুষমীনে তথা চৈব তক্ষকঃ সপুরন্দরঃ | 
আকাশে দদূশে চৈব ক্ষণেন ব্যথিতক্তদা ॥১৩॥ 

তকৌমুদী 
তস্তেতি। তন্ত ইন্্স্ত, উন্তরীষে বস্ত্র, নিহিত ইন্দজ্েশৈব স্থাপিত, স তক্ষকো নাগঃ, 

ভযেন উদ্িগ্ণঃ অস্থিরচিন্তঃ সন্, শর্ম শীস্তিসখমূ নৈব অভ্যগচ্ছৎ ন প্রাপ্োৎ্। ততঃ কুগ্ছো 

রাঁজা, তক্ষকম্ অন্তং নাশমিচ্ছন্ সন্, মন্ত্বিদ ব্রাঙ্মণান্, পুনর্বাক্যম্ অব্রবীৎ ॥১৭| 
ইন্্রস্তেতি। হে বিপ্রাঃ। স তক্ষকো নাগঃ যদি ইন্্রস্ত ভবনে তিষ্ঠতি, তদা যৃয়মূ 

ইন্দ্েণ সহিতমেব তং তক্ষকম্, বিভীবসৌ অশ্সিন্মৌ, পাঁতিষধ্বম্ ॥১১। 
জনেতি। জনমেজয়েন বাজ্ঞা, তক্ষকং তৎ্পাতনং প্রতি। নোদদিতঃ প্রেরিতস্ত হোতা, 

তখৈব তত্রস্থম্ ইন্দ্রভবনস্থং তক্ষকং পর্গম্ উদ্দিষ্ট, ভূহাঁব ॥১২। 
হয়মান ইতি। হোত্র। তখৈব হ্ষমানে চ, তদা ক্ষণেনৈৰ ব্যথিত উদ্বেগগীভিত:, 

পুবন্বরেণ ইন্জণে সহিত ইতি সপুরন্দরঃ, তক্ষকঃ, আকাশে লোকৈর্দূশে। অহো। মহীষসী 
মন্্রশক্তিঃ 1১৩1 

ইন্দ্র নিজেব উত্তবীষ বস্ত্রেব ভিতবে তক্ষককে বাঁখিযাছিলেন ; কিন্তু তক্ষক 
সেখাঁনে থাঁকিষাও ভয়ে অস্থব হইয! শাস্তি লাভ কবিতে পাঁবিতেছিল না। 

তাহাঁৰ পব বাঁজা ক্রুদ্ধ হইয়া, তক্ষকেৰ বিনাশ ইচ্ছা কবিয়া, মন্্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ 
দিগকে পুনবায় এই কথা বলিলেন ॥১০॥ 

জনমেজয় বলিলেন _“ত্রাঙ্গণগণ ! তক্ষকনাগ যদি ইন্দ্রেব ভবনেই থাকে; 
তবে আপনাব ইন্দ্রের সহিতই তাহাক্ষে অগ্নিতে নিক্ষেপ ককন” ॥১১। 

সৌতি বলিলেন-__-বাজা জনমেজয় তক্ষকনাগকে নিপাঁতিত কবিবাব জন্য 
হোতাকে অন্গুবোধ কবিলে, হোতা ইন্দ্রভবনস্থ তক্ষকনাগকে উদ্দেশ করিযাই 
হোম কবিতে লাগিলেন ॥১২॥ 

সেইভাবে হোম করিতে লাগিলে, তখন ক্ষণকাঁল মধ্যেই ভয়গীড়িত 

তক্ষকনাগকে ইন্দ্রেব সহিত জাঁকাশে দেখা যাইতে লাগিল ॥১৩| 



৬১২ মহাভাবতে আদি- 

পুবন্দরস্ত তং যজ্ঞং দৃষ্ট্রু ভষমাবিশশু | 
হিত্বা তু তক্ষকং ত্রস্ত স্বমেব ভবনং যযৌ ॥১৪॥ 

ইন্দ্রে গতে তু বাঁজেন্দ্র। তক্ষকো৷ ভযমোহিতঃ । 

মন্ত্রশক্ঞা পাবকা্চিঃ সমীপমবশো। গতঃ ॥১৫॥ 

খাত্বিজ উচু । 
অয়মাঁয়াতি তুর্ণং স তক্ষকস্তে বশং নৃপ ।| 
আঁষতেহস্য মহান্নীদো। নদতো! ভৈববং ববম্ ॥১৬॥ 

নূনং মুক্তে। ব্ভূতা স নাগে! ভরে নাকান্মন্ত্রবিত্রস্তকায়ঃ। 
ঘু্ণনাকাশে নষ্টসংজ্ঞোহভ্যুপৈতি তীব্রান্ নিশ্বাসান্ নিশ্বসন্ প্গেন্দরঃ 0১৭ 

দী 
পুতরন্দ ইতি। পুরম্দব ইন্স্ত, তং যজ্ঞং দৃষ্টা, উক মহৎ, ভষম্, আবিশৎ প্রাপ্পোৎ। 

পরস্ধ ত্রস্তঃ সঃ, তক্ষকম্, হিত্বা, ত্যন্তী, স্বং ভবনমেব যযৌ। ইন্ত্রশক্তেবপি মন্ত্রশক্তিরগবীয়সী | 
কাপুরুষত৷ চেয়মিন্ত্রন্ত ॥১৪| 

ইন্দ্র ইতি। তপোঁবলেন রাঁজন্ত ইতি বাঁজানো৷ মুনযস্তেষাঁমিন্দ্রেতি শোনকসর্থোধনম্। 
ইন্দে গতে সতি তু ভযমোহিতস্তক্ষকঃ, মন্্রশক্যা অবশঃ সন্, পাবকাচ্চিযো যজ্ঞাগিশিখাঘাঃ 
সমীপং গতঃ ॥১৫॥ 

অয়মিতি। হে নৃপ। অয়ং স তক্ষকঃ, তুর্ণৎ শীত্রম্, তে তব বশম্ আাঁতি। ভৈরবং 
রবম্, নদতঃ বুর্ববতঃ অস্ত তক্ষকম্য, মহাঁন্ নাদঃ শ্রাযতে ॥১৬| 

নৃনমিতি। নৃনং নিশ্চিতমেব, বস্ৃভৃতা ইন্দ্রেণ, মুক্তঃ পরিত্যক্তঃ অতএব নাঁকা স্বরগাৎ 
রষ্টোে বিচ্যুতঃ, মন্ত্রেণ মন্ত্রশক্যা বিতস্তকাঁষো বিশেষভষেন কম্পিতদেহঃ, নইসংজ্ো লুপ্ত 
চৈতন্যঃ স পন্নগেন্সস্তক্ষকো নাগঃ, আকাশে ঘূর্ণন, তীব্রান্ নিশ্বাসান্ নিশ্বসন্ বিশুধন্ 
অভ্যুপৈতি আগচ্ছতি ॥১৭| 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
ন্রপি কল্পে তব ভবিতেতি ভাঁবঃ॥+--১০॥ বিভাঁবসৌ বহোঁ ॥১১__১৩| ভষমাবিশৎ 
প্াগ্তবান্॥১৪--১৫॥ ইজ্জাদপি ব্রার্মণসামর্থ্যমধিকম্, তথাপি ত্রাঙ্গণৈর্দেবহেলনং ন কর্তব্য- 

কিন্তু ইন্দ্র সেই যজ্ঞ দেখিযা অত্যন্ত ভষ পাঁইলেন, পৰে ভীত হইযা 
তক্ষকনাগকে পবিভ্যাগ কবিযা আপন ভবনে চলিা গেলেন ॥১॥ 

মহৰি শৌনক! ইন্দ্র চলিযা গেলে, ভয়মোহিত তক্ষক মন্ত্রের প্রভাবে 
অবশ হইযা ষজ্জীষ অগ্নিব নিকটে আসিতে লাগিল ॥১৫। 

তখন পুবোহিতগণ বলিলেন--“মহাঁবাঁজ ! এই সেই তক্ষক শীঘ্রই আপনাৰ 
আন্ত হইতেছে; এ তক্ষক যে ভয়ঙ্কব শব্দ কবিতেছে, তাহাই শুনা 
যাইতেছে ॥১২॥ ও 

১৬-১৭ শ্োকৌ কচিৎ্ ১৯ গ্লোকাৎ প্রং বিভ্তন্তে। 
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বর্ততে তব বাঁজেন্দ্র । কর্থৈতদ্বিধিব প্রভো ।। 
অন্মৈ তু দ্বিজমুখ্যায বরং ত্বং দাতুমহসি ॥১৮॥ 

জনষেজয় উবাচ । 

বালাভিরূপস্ত তবাপ্রমেয়-ববং প্রষচ্ছাষি বথানুরূপম্ | 
বুণী্ যণ্তেহতিমতং হরি স্িতং তত্তে প্রদাস্তাম্যপি চেদদেষম্ ॥৯৯॥ 

সৌতিরুবাচ । 
পতিষ্যমাণে নাগেন্দ্রে তক্ষকে জতিবেদসি । 

ইদমন্তবমিত্যেবং তদাক্তীকো হভ্যচোদয়ৎ ॥২০॥ 
আতন্তীক উবাচ । 

বরং দদাসি চেন্মহ্যং বণোমি জনমেজয় ! | 
সত্রং তে বিরমত্বেতনন পতেয়ুবিহোরগাঃ ॥২১॥ 

০] 

অতএবাহি-বর্তত ইতি। হে প্রভো। বাজেন্্র। তব এত সর্পসত্রাখাং কর্ম, বিধিবৎ 

ফলদর্শনাদ্যথাঁবিধানং বর্ততে। তেন তু ত্বমূ, অশ্মৈ দ্বিজমুখ্যায আত্তীকাষ বরং দাতুমর্থসি 1১৮| 

বালেতি। হে বাল! অভিবপস্ত বুধস্তয তব যথা অন্ুবপং যোগ্যং স্তাৎ্ তথা অপ্র- 
মেয়বরম্ ইযত্তীবহিতবাঞ্চনীষবন্ত, প্রযচ্ছামি। অতএব বৃপীঘ। তে তব হৃদি যৎ্ অভিমতং 
স্িতমূ, তৎ, অদেয়ং দাতুমশক্যমপি চেত শ্যাৎ, তথাপি তত, তে তুভ্যম্, প্রদাস্যামি 1১৯। 

পতিস্তমাণ ইতি। নাঁগেন্দ্রে তক্ষকে, জাতবেদসি সর্পসত্রাপ্ৌ, পতিস্তমাণে সতি, ইদ্- 
মেব অস্তবং বরপ্রার্থনীযা অব্সরঃ, ইত্যেবং বিভাব্য তদৈৰ আন্তীকঃ, অভ্যচোদয়ৎ বরং 
দ্বাতুং বাজানং প্রেরিতবান্ ॥২০। 

নিশ্চয়ই ইন্দ্র উহাকে পরিত্যাগ কবিয়াছেন; তাই ও, স্বর্গ হইতে বিচ্যুত 
হইযাছে ; মন্ত্রের প্রভাবে ভয়বশতঃ উহার শরীব কীপিতেছে এবং চৈতন্ত লোপ 
পাইবাছে ; এ নাগশ্রেষ্ঠ তক্ষক তীব্র নিশ্বীস ত্যাগ কবতঃ আকাশে ঘুরিতে ঘুরিতে 
আসিতেছে ॥১৭॥ 

অতএব মহারাজ । আপনার এই কার্য্য ষ্থাবিধানে সম্পন্ন হইয়াছে; এখন 
আপনি এই ব্রাক্ণটাকে বব দিতে পারেন” 1১৮ 

জনমেজষ বলিলেন-__“বালক তুমি বিশেষ পণ্ডিত; স্ুতবাং তোমাকে আমি 
উপযুক্ত বর দিতেছি; তুমি বরণ কব; তোমাৰ মনে যাহা অভিমত আছে, 
তাহা অদেষ হইলেও তোমাকে দান করিব” ॥১৯॥ 

,সৌতি বলিলেন--নাগশ্রেষ্ঠ তক্ষক যজ্বেব অগ্নিতে পতিত হইতে থাকিলে, 
আন্তীক ভাঁবিলেন, ইহার বব প্রার্থনা কবিবাঁর অবসব; ইহা ভাবিয়া তখনই 
তিনি বব দিবাঁব জন্য বাঁজীকে অনুবোৌধ করিলেন ॥২০। 

লগ পপ শশা 



৬9৪ মহাভাবতে আদি- 

এবমুক্তত্তদা তেন ব্রহ্মন্ ! পাঁবীক্ষিতস্ত সঃ । 

নাতিহষ্টমনাশ্চেদমাস্তীকং বাক্যমত্রবীৎ ॥২২॥ 

স্বর্ণ রজতং গাশ্চ যচ্চান্ন্ন্যসে বিভো 1 | 

ততে দগ্াং বঝং বিপ্র। ন নিবর্তেৎ ভ্রতুর্মম ॥২৩॥ 

আত্তীক উবাঁচ। 

স্বর্ণ, রজতং গাশ্চ ন ত্বাং বাজন্! বুণোম্যহম্। 

সত্রং তে বিবমত্বেতৎ স্বস্তি মাতৃকুলম্ত নঃ ॥২৪। 

সৌতিরুবাচ। 
আ্তীকেনৈবমুক্তস্ত রাজা পাবীক্ষিতস্তদা । 
পুনঃ পুনরুবাচেদমান্তীকং বদতাং ববঃ ॥২৫॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 
বরমিতি। হে জনমেজয। মৃহং চে ববং দদীসি, তদা এতৎ বুণোমি। এতং, তে 

তব সত্্রং যজ্ে| বিবমতু , ইহ অগ্ো, উবগাঁঃ সর্প। ন পতেযুঃ ॥২১ 
এবমিতি। হে ব্রদ্ষন। শৌনক। ত্দা তেন আস্তীকেন, এবমুক্তঃ স পাবীক্ষিতো 

জনমেজয়ঃ নাতিহষ্টমন! অত্যন্তদ্ঃখিতচিত্তঃ সন্ঃ আস্তীকম্ ইদং বাঁক্যম্ অব্রবীৎ্।২২| 
স্থবর্ণমিতি। হে বিভো। প্রভাবশালিন্! স্ব্ণং রজতং গাশ্চ, অন্যদ্যচ্চ লভ্যাং 

মন্তসে , হেবিপ্রা। তৎ বরং তে তুভ্যং দগ্ভাম্১ কিন্তু মম ত্রতুঃ অযং যজ্জে। ন নিবর্তেৎ ন 
বিরমেছ্ ॥২৩| 

সব্্ণমিতি। হে বাজন্। অহৎ ত্বাং স্বর্ণ বজতং গাশ্চ ন বৃণোমি। এতত্তে সত্রং 

বিরমতু। তেন চ নঃ অস্মাকং মাতৃকুলত্ত স্বস্তি মঙ্গলম্, অন্তিতি শেষঃ |২£। 

আত্তীক বলিলেন-__“মহাবাজ। আঁপনি যদি আমাকে বব দেন, তবে আমি 

প্রীর্থনা কবি যে, আঁপনাব এই যজ্ঞ এইখানেই বিব্ত হউক ; এই আগ্নিতে যেন 

আব সর্প পতিত হয না” ॥২১।॥ 

মহধি শৌনক ৷ তখন আস্তীক এইবপ বলিলে, জনমেজয় অত্যন্ত দুঃখিত হইযা 
আস্তীককে এই কথা বলিলেন_-॥২২॥ 

“ত্রান্মণ ! সোঁণা, বূপা, গক অথবা অন্ত যাহা কিছু আপনি লাভ কবিতে ইচ্ছ। 
কবেন, আমি তাহাই আপনাকে দিতে পাবি; কিন্ত আমাব যজ্টা যেন এইখানে 
বিবত না হয়” ॥২৩ 

আস্তীক বলিলেন-_“মহাঁবাজ। আমি আপনাব নিকট সোণা, বপা অথবা গক 

প্রার্থনা কবিতেছি না, আঁপনাব এই যজ্ঞ এইখানেই বিবত হউক , আমাবও 
মাতৃকুলেৰ মঙ্গল হউক” ॥২৪॥ 
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শৌনক উবাচ । 
যে সর্পাঃ সর্পসত্রেহস্যিন্ পতিত। হব্যবাহনে | 

তেষাং নামানি সর্ব্বেষাং শ্রোতুমিচ্ছামি সৃতজ ! ॥১॥ 

সৌতিরুবাচ। 

সহআণি বহুন্যন্মিন্ প্রুতান্যবুর্দীনি চ। 
ন শক্যং পরিসংখ্যাতুং বহুত্বাদ্দ্বিজনভম ! ॥২॥ 

যথাস্মৃতি তু নামাঁনি পন্নগানাং নিবোধ মে। 

উচ্যমানানি মুখ্যানাং হুতানাং জাতবেদমি ॥৩॥ 

বাস্থকেঃ কুলজাতীংস্ত প্রাধান্যেন নিবোধ মে। 

নীলবক্তান্ সিতান্ ঘোবান্ মহাঁকায়ান্ বিষোন্বণাঁন্ ॥৪॥ 

অবশান্ মাতৃবাগ গুগীড়িতান্ কপণান্ হুতান্। 
কোটিশে! মানসঃ পুর্ণ শলঃ পালে। হলীমকঃ ॥৫॥ (যুগ্মকম) 
০ 

যইতি। হেক্কতজ। সৌতে! যে সর্পাঃ, অন্িন্ সর্পসত্রে, হব্যবাঁহনে অগ্ৌ, পতিতাঃ, 
তেষাং সর্ক্বষাং নামানি শ্রোতুমিচ্ছাঁমি ॥১ 

সহম্রানিতি। হে ছ্িজসন্তম। অন্মিন্ সর্পনত্রাঞ্গৌ, সর্পাণাং বহুনি সহম্রাণি বছনি 
প্রযুতানি নিধুতানি বহৃনি অবু'্ধানি চ পতিতানি। বহুত্বাৎ তেষাঁং নাম থবিসংখ্যাতুং ন 
শক্যম্ 1২ 

যখেতি। তু কিন্ত, মে মযা, যথস্ৃত ক্মবণানুসারেণ উচ্যমানীনি, জাঁতবেদপি সর্পতরা, 
হুতানাম্, মুখ্যানাং প্রধানানাম্, পননগ।নীম্, নামানি, নিবোধ শৃরু॥৩| 

বাস্থকেরিতি। মে মম সকাঁশাৎ, প্রাধান্তেন বাস্থকেঃ কুলজাতান্, নীলাশ্চ বক্তান্চ 
িিি15:700885725857587185875568258885185 252 892 

শৌনক বলিলেন_«সৌতি! যে সকলসর্প এই সর্পসত্রেব অগ্মিতে 
পতিত হইয়াছিল, তাহাদেৰ সকলেব নাম শুনিতে ইচ্ছা কবি” ॥১1 

সৌতি কহিলেন_হে ত্রাক্ষণশ্রেষ্ঠ ! বহু সহত্র, বহু নিযুত এবং বনু 
অবু্দ সর্প এই সর্পসত্রেব অগ্নিতে পতিত হইয়াছিল ; অতি বহুতৰ বলিযা 

- তাহাদেব সকলেব সংখ্যা কবা অসম্ভব ॥২॥ 

কিন্তু সেই আগুনে পড়িঘা যাহাব৷ মবিয়াছিল, তাহাদেব মধ্যে প্রধান 

প্রধান সর্পেব নাম আমি স্মৃতি অনুসাবে বলিতেছি, আপনি শুনুন ॥৩| 
প্রধানতঃ বান্থুকিব বশজাত সর্পগণেব নামই আমার নিকট প্রথমে শ্রবণ 



দ্বিপঞ্চাশভমোহ্ধ্যায়ঃ | ৬১৭ 

পিচ্ছলঃ কৌণপশ্চক্রঃ কালবেগঃ প্রকালনঃ | 
হিরণ্যবাহঃ শবণঃ কক্ষকঃ কালদস্তকঃ ॥৬॥ 

এতে বান্থকিজা নাণাঃ প্রবিষ্টা হব্যবাহনে । 
অন্যে চ বহবে। বিপ্র! তথা বৈ কুলসম্ভবাঃ ॥৭1 

প্রদীপ্তাগ্ হুতাঃ সর্ব ঘোবরূপা মহাবলাঃ। 
তক্ষকস্ত কুলে জাতান্ প্রবক্ষ্যামি নিবোধ তান্ ॥৮॥ 

পুচ্ছাগ্ুডকো মণ্ডলকঃ পিগুসেক্তা বভেণকঃ | 
উচ্ছিথঃ শবভে! ভঙ্গ! বিশ্বৃতৈজা বিবোহৃণঃ ॥৯) 

ভারতকৌমুদী 
তান, পিতান্ শুভ্রান, ঘোরান্ মহাকায়ান্ বিষোন্বণান, মাতৃঃ কদ্রোর্বাগদণ্ডেন শাপেন 

গীভিতান্, অতএব কৃপণান্ দীনান্, মন্্রশভ্যা চ অবশান্, অগ্ো হুতান্, কোটিশঃ সর্পান্, 
নিবোধ জানীহি। মানস ইত্যাদীনি সর্পনামানি ॥৪--৫। 

পিচ্ছল ইতি । এতান্তপি সর্পনাযীনি। এব্মন্াত্র 1৬1 

এত ইতি। এতে বাস্থকিজা বাঁস্ুকিবংশোগ্তবা নাগা হব্যবাহনে র্পদআার্গে 
প্রবিষ্টাঃ। হে বিপ্রা। শৌনক! অন্যে চ বহবো নাগা তথা কুলসম্তবা বাসকেরেব 

বংশোৎপক্লা আসন্ 1৭ 

্রদ্ীপ্তেতি। ঘোররূপা মহাবনান্তে চ সর্বের বাস্থকিকুলসম্তবা নাগা? প্রদীপ্তাগ্ো হতাঃ 
তক্ষকম্ কুলে জাঁতান্ নাগান্ প্রবক্ষ্যামি ; তানপি নিবোধ 1 

তান্ কানিত্যাহ _-পুচ্ছাণ্ডক ইতি । এতে প্রায়েণৈব রচাঃ শব্দাঃ ॥71 

করুন; তাহাদেৰ মধ্যে কতকগুলি নীলবর্ণণ কতকগুলি রক্তবর্ণণ কতকগুলি 
শুত্রবর্ণ, কতকগুলি ভয়ঙ্কব, কতকগুলি বিশাল দেহ এবং কতকগুলি বিষেব 
প্রভাবে উন্মত্ত ছিল ; তাঁহাবা সকলেই কক্রব অভিসম্পাতে দুর্বল হইয়া গিয়াছিল 
এবং ব্রাক্গণগণেব মন্ত্রেব প্রভাবে অবশ হইয়া আসিয়! অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছিল । 
তাহাদের নাম-_মাঁনস, পূর্ণ, শল, পাল, হলীমক ॥৪-_-৫) 

পিচ্ছল, কৌণপ, চক্র, কালবেগ, প্রকালন, হিরণ্যবাহু, শবণ, কঙ্দক ও 
কালদস্ত ॥৬ 

এই সকল বাঁস্ুকিবংশজাত সর্প, সর্পসত্রেব অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। 

মহযি শৌনক ! আবও বহুতব সর্প বাস্থকিব বংশে জন্মিবাছিল ॥৭॥ 
ভয্হব ও মহাঁবলশীলী সেই সকল সর্পও প্রজ্বলিত অগ্নিনে দগ্ধ হইয়াছিল । 

এইম্ষণ তক্ষকেব বংশজাতি সর্পগণেব নাম বলিতেছি, শ্রবণ ককন ॥৮॥ 

পুচ্ছাঁণ্ডকঃ মশ্ডলক, পিশুসেক্তী, রভেণক, উচ্ছিখ, শবভ, ভঙ্গ, বিশ্বতেজ, 
৮ 



৬১৮ মহাঁভাবতে আদি- 

শিলী শলী কবে! মুকঃ সুকুমার প্রবেপনহ | 
মুদ্গরঃ শিশুবোমা চ সুবোমা চ মহাহনুঃ ॥১০॥ 

এতে তক্ষকজা নাগাঃ প্রবিষ্টা হব্যবাহনযৃ। 

পাবাবতঃ পারিজাতঃ পাগুবে। হবিণঃ কৃশঠ ॥১১। 

বিহঙ্গঃ শবভো মেদ? প্রমোদ? সংহতাপনঃ | 

এবাবতকুলাদেতে প্রবিষ্টা হব্যবাহনয্ ॥১২॥ 

কৌবব্যকুলজান্ নাগান্ শুণু মে ত্বং দ্বিজোভম || 
এরকঃ কুণডলে। বেণী বেনীক্ষন্ধঃ কুমাবকঃ ॥১৩॥ 

বাহুকঃ শুঙ্গবেরশ্চ ধূর্তকঃ প্রাতবাতিকৌ | 
কৌবব্যকুলজান্ত্েতে প্রবিষ্টা হব্যবাহুনম্ ॥১৪॥ 

ধূতরাষ্ট্রকূলে জাতান্ শৃণু নাগান্ যথাতথম্। 
কীর্ত্যমানান্ ময়! ব্রহ্মন্। বাতবেগান্ বিষোন্বণান্ ॥১৫। 

পপ সীপিপপপপাপপপাপীপপাপী পা পাপী শপ 

ভাবতকৌ মুদ্রী 
শিলীতি। অত্র কতিপযে শব! যৌগিকাঃ ॥১০। 
এত ইতি। তক্ষবজীস্তক্ষকবংশোৎপন্নীঃ ॥১১॥ 

বিহন্ষ ইতি। এবাব্তন্ত নাঁগস্ত কুলা, এতে পাবাবভাদষঃ ॥১২। 

কৌরব্যেতি। কৌবব্যো নাম কশ্চিন্নাগন্তৎকুলজান্ 1১৩ 
বাক ইতি। প্রাতে। নাম বাঁতকশ্চ নাম তো ॥১৪॥ 
ধৃতেতি। হেত্রদ্বন্ ত্রা্ষণ। শৌনক। ধূতবাষ্টো! নাম নাগন্তন্ত কুলে ।১৫| 

বিরোহণ, শিলী, শলী, কব, মক, সুকুমীব, প্রবেপন, মুদ্গব, শিশুবোমা এবং 
মহাহনু ॥৯--১ ॥ 

এই সকল তগ্গকবংশজাত নাগ সর্পসত্রের অগ্নিতে প্রবেশ কবিষাছিল। 
পাঁবাবত, পাব্জাত, পাগুব, হবিণ, কৃণ, বিহঙ্গ, শবভ, মেদ, প্রমোদ এবং 

সংহতাপন--এই সকল নাগ এবাঁবতনাগেব বংশ হইতে যাইহা সর্গসত্রেব অগ্নিতে 
দগ্ধ হইয়াছিল ॥১১ - ১২॥ 

হে ত্রান্গণশ্রেষ্ঠ! শৌনক। আঁপনি কৌবব্যনাগেব বংশধব নাগগণেব নাম 
আমাঁব নিকট শুম্গন। এবক, বুগুল, বেনী, বেণীস্কন্ধ, কুমাবক, বাহুক, শৃষ্ষবেব, 

ধর্তক, প্রাত ও বাঁতক-_কৌবব্যকুলজাত এঈ সকল নাগ সর্গসত্রেব আগ্মিতে দগ্ধ 
হইয়াছিল ॥১৩--১৪॥ 

(১০) শিলী শলকরং 1 (১১) " পারাবত: পাঁরিযাত্রঃ । (১২) বিহঙ্গঃ শরভে!| 
মৌদ১১৭। 



পর্ধবণি দিপঞ্চাশ্তমোহব্যাষঃ। ৬১৯ 

শহ্ুকের্ণঃ পিঠবকঃ কুঠারমুখ-সেচকৌ। । 
পুর্ণাঙ্গ: পূর্ণসূখঃ প্রহসঃ শকুনির্দঝিঃ 1১৬ 
অমাহঠ কামঠকঃ হুষেণো মানসোহব্যর়ঃ 

অন্টাবব্রঃ কোমলকঃ শ্বননো৷ মৌনবেপণঃ ॥১৭॥ 

ভৈরব! গুণ্তবেদাঙ্গঃ পিশঙ্গন্চোদপাবকঃ | 

খাষভে। বেগবান্ নাগঃ পিগারক-মহাহনু ॥১৮॥ 

বক্তাঙ্গঃ সর্ববসারঙ্গঃ সমৃদ্ধবপঁটবাসকৌ | 

ববাহকো বীবণকঃ সুচিত্রাশ্চিত্রবেগিকঃ ॥১৯॥ 

পবাশবন্তকণকো! মণিঃ স্কন্ধস্তথাহরুণিঃ | 

ইতি নাগ! ময়! ত্রদ্দন্। কীন্তিতাঃ কাভিবর্ধধনা ॥২০। 

প্রাধান্যেন বুত্বাত্ত, ন সর্বেব পবিকীভিতাঁঃ । 
এতেষাং প্রসবো। যশ্চ প্রসবস্ত চ সন্ততিঃ ॥২১॥ 

শচ্কুক্ণ ইতি। কুঠাবমুখশ্চ সেচকম্ঠ তৌ ॥১৬ 
অমাহঠ ইতি । মাঁনসঃ অবায়শ্ঠ নাম 1১৭1 
ভৈরব ইতি। পিগুারকশ্ঠ মহাহনু্চ তৌ ॥১৮| 
রক্তাক্স ইতি। সমুদ্ধশ্চ নাম্ পটবাঁপকশ্চ নাম তো 1১৯1 

পরাঁশর ইতি । অকুণির্নাম। কর্মভিঃ স্বন্বকীন্তিং বর্দযন্তীতি কীত্বিবর্ধনীঃ ॥২০। 

প্রীধান্তেনেতি। বুত্বাত্ত, প্রীধান্যেনাঁপি সর্্বে নাগ, ন পবিকীন্তিতাঃ। এতেষাং 

মহধি শৌনক ! যে সকল নাঁগ থৃতবাস্্রনাগেব বংশে জন্মিয়ীছিল, তাহাবা 

বাঁধুব হ্যায় বেগবান্ এবং বিষেব প্রভাবে উন্মস্ত ছিল; আঁমি তাহাদেব নাম 

বলিতেছি, আপনি শ্রবণ ককন্ ॥১৫॥ 

শঙ্কুকর্ণ, পিঠবক, কুঠাবসুখ, সেচক, পুর্ণীঙ্গদ, পূর্ণসুখ, প্রহাস, শকুনি, দবি। 
অমাহঠ, কামঠক, সুবেণ, মানস, অব্য, অষ্টাবক্রু, কৌমলক, শ্বসন, মৌনবেপগ, 
ভৈরব, পুগুবেদাঙ্গ, পিশঙ্গঃ উদপাবক, বেগশালী খব্ভ, পিশাঁবক, মহাহন্ু, 
বক্তাঙ্গ, সর্বসাবঙ্গ, সমৃদ্ধ, পটবাঁনক, ববাহক, বীবণক, স্ুচিত্র, চিত্রবেগিক, 

পরাশব, তবংণক, মণি, স্ন্ধ এবং অকণি। শৌনক। আমি আপনাব নিকট 

এই কীন্তিশালী নীগগণেব নাঁম কীর্তন কবিলাম ॥১৬--২০। 

অত্যস্ত ব্ুতব বলিবা প্রধান প্রধান নকল দর্পেব নামও বলিতে পাবি- 

লাম না। ইহাদের খাহাঁবা সন্তান, আবাঁব দেই সন্তানদের যাহারা সন্তীন 
(১৭) অষ্টাবন্র ইত্যাদি পাঁদছয়ং কম্মিংশ্চিৎ পু্তকে ন দৃহ্তে । 



৬২০ মহাভাবতে 

ন শক্যং পবিসংখ্যাতুং যে দীপ্তং পাবকং গতাঃ । 

দবিনীর্ধাঃ পঞ্চশীর্ষাশ্চ সপ্তশীর্ষাস্তথা২পবে ॥২২॥ 

দশশীর্ষাঃ শতশীর্ষাস্তথান্যে বহুশীর্ষকাঃ | 

কালানলবিষা ঘোবা হুতাঃ শতসহত্রশঃ ॥২৩॥ ( বিশেষকম্ ) 

মহাকায়! মহাবেগাঃ শৈলশুঙ্গসমূচ্ছ যাঃ | 
যোজনায়ামবিস্তার! দ্বিযোজনসমীয়তাঃ ॥২৪॥ 

কামরূপাঃ কামবল! দীগ্ডানলবিষোন্ণাঃ। 
দগ্ধান্তত্র মহাসত্রে ত্রহ্মাদগুনিগীড়িতাঃ ॥২৫॥ ( যুগ্ধকম্ ) 

ইতি শ্রীমহাভাবতে শতপাহত্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদ্দিপর্ব্বণি 
আস্তীকে সর্পনামকথনং নাম দ্বিপঞ্চাশভ্তমৌহ্ধ্যাষঃ ॥০॥ % 

ভাবতকৌমুদী 
নাগানাম্্। যণ্চ প্রসবঃ সন্তান, প্রসবস্ত সর্তানস্ত চ, যা অন্ততিঃ। যে চদীপ্ং প্রজলিতম্ 
পাঁবকং সর্পসত্রাগ্রিম্ঠ গতাঃ, তেযাং নাঁম পরিসংখ্যাতুং ন শক্যম্। যে চ দ্রিশীর্যাঃ, পৰশীর্ধাঃ 
তথা অপরে সপ্চশীর্যাঃ দশশীর্ষাঃ, শতশীর্ধাঃ তথা অন্তে বহুশীর্ষকাশ্চ, যে চ কালানলস্ত 
প্রলয়বহেরিব বিষং যেষাং তে তাদৃশাঃ। অতএব ঘোরা আসন্, শতসহল্রশস্তে নাগাঃ সর্প- 
সত্তাগ্নৌ হুতাঃ॥২১__২৩| 

মছেতি। মহাঁকাযাঃ, মহাবেগাঃ, শৈলশৃঙ্গাণামিব সমুচ্ছুয় উচ্চত্বং যেষাঁং তে, যোজনা- 
য়ামো যোজনপথবিস্তারতুল্যো বিস্তারে! দীর্ঘত্বং যেষাং তে, দছ্িযোজনসম! আয়ত! দীর্ঘাঃ 
কামরূপান কামবলাঃ, দীপ্চঃ গ্রজ্লিতঃ অনল ইব বদ্দিষং তেন উন্বণ! উন্ত্াঃ নাগাঃ, ব্র্ষ- 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
যে সর্প। ইতি ॥১--২৩ যোজনাযামবিস্তাবা অপি মন্্রসামর্থ্যাৎ শ্ব্প্রমাণাঃ অগন্ত্য- 

করগতসমু্বন্হ প্রবেশযোগ্যা তবস্তি ॥২৪। ভ্রম বেদভততল্যং মাতৃবাক্যম, তদ্রপো 
দণ্ড ব্রহ্মদণ্ডন্তেন নিগীভিভাঁঃ ॥২৫| 

ইতি শ্রীমহাভাবতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভাবতভাবদীপে দ্িপঞ্চাশতুমোহ্ধ্যাযঃ 1৫২ 
এবং যাহাবা প্রজ্বলিত অগ্রিতে প্রবেশ কবিযাঁছিল ₹ তাহাদেব সকলেব নাম 
গণনা কবা ষাষ নাঁ। যাহাঁবা! ছিমস্তক, পঞ্চমস্তক, সপ্তম্স্তক, দশমস্তক, শতমস্তক 
এবং বহুমস্তক, আবাব যাহাব৷ প্রলযাগ্নিতুল্য তীক্ষ বিষধাবী বলিযা অতিভক্কৰ 
ছিল, সেই সকল শত শত সহত্র সহত্র নাগ দগ্ধ হুইযাঁছিল ॥২১__২৩॥ 

আঁবাঁব যাঁহাবা বিশালদেহ, মহাবেগশীলী, পর্ধবতশৃঙ্গেব ম্যায় উচ্চ, এক 
(২২) “ "*ক্রিদীর্ধাঃ সপশীর্ষাশ্চ দশশীর্ষাস্তথাহপবে” ইতি কচিৎ পাঠঃ। (২৩) দশশীর্যা 

ইত্যাদি পাঁদদয়ং কচিন্নাস্তি। * ** সপ্ডপঞ্চাশতুমোহধ্যায়ট, “**-*সপ্তপর্ধাশোহধ্যায়:, 
*চতুপধাশোহ্ধ্যায়ঃ ইতি পাঠান্তরাঁণি | 



ত্রিপঞ্চাশতমোহ্ধ্যায়ঃ। 
শ 

লৌতিরুবাচ। 
ইদযত্যদ্ভূতং চান্যদাস্তীকস্তানুশুশ্রুম | 
তথা বরৈশ্ছন্দ্যমানে বাজ্ঞা পাঁবীক্ষিতেন হি ॥১॥ 
ইন্দরহস্তাচ ড্যুতো নাগঃ খ এব যদতিষ্ঠত। 
ততশ্চিন্তাপবো! বাজা বভড়ুব জনমেজযঃ ॥২। (যুগ্নকম্) 
হুযমানে ভূশং দীপ্ত বিধিবদ্বন্বেতসি । 
ন ম্ম স প্রাপতদ্বহো তক্ষকো ভয়গীড়িতঃ ৩ 

ভাবতকৌমুদী 

দৃণ্ডেন পূর্বববদ্থযাথ্যানাম্াতৃশাপেন নিপীভিতাঃ সন্ত তত্র মহাসত্রে দগ্ধীঃ। যৌজনায়ামা- 

দীনান্ত মন্্প্রভাবেণ অবশত্প্রাপ্তিবৎ ক্ষুদ্রত্প্রাপ্তানন্তবং দৃহনমৃপপদ্যতে ॥২৪-_২৫| 

ইতি মহামহোপাধ্যাধ-ভার ভাচাধ্য-শ্রীহরিদাসমিন্বান্তবাগীশভট্টাচাধ্যবিরচিতাযাং  মহাঁভাবত- 
টাকায়াং ভাঁবতকৌমুদীসমাখ্যাযামাদিপর্ব্বণি আস্তীকে দ্বিপঞ্চাশত্ুমোহধ্যাধঃ 1০1 

2৪০ 

ইদমিতি। ইদমন্তৎ অত্যডভুতম্ আস্তীকম্ত চরিতম্। অনুপ্ুশ্রম বয়ং পশ্চাৎ শ্রুতবন্তঃ, 
যৎ, পাঁবীক্ষিতেন জনমেজযেন বাঁজ্ঞা, বরৈর্বরদানেচ্ছাপ্রকাশৈঃ, তথা তাদৃক্, ছন্দ্যমানে 
আন্তীকে অভ্যর্থমানে মতি, "ছি সংবরণে” ইতি চৌরাদিকাচ্ছন্দধাতোঁঃ কর্ধাণি আনশও 
ইন্রস্তাৎ চ্যুতস্তক্ষকো নাগঃ থে আকাশ এব অতিষ্ঠত, ততো হেতোঃ, রাজা জনম্জেষঃ 
চিন্তাপরো বভূৰ 1১-২| 

এবশবব্যবচ্ছেগ্রমীহ--হুযমান ইতি । দীপ্তে প্রজলিতে, বন্থরেতসি যজ্ঞাগ্রো বিধিবৎ 
ভূশং হ্যমানে সত্যপি, ভয়গীভিতঃ স তক্ষকঃ, তন্মিন্, বহো! ন প্রাপতৎ। ম্মশবং 
পাদপূর্ূণে 1৩1 |] 

যৌজন দীর্ঘ, ছুই যোজন দীর্ঘ, কাঁমবগী, কামবলী এবং প্রজ্বলিত অগ্থিব ন্যায় 
তীক্ষ বিষে উন্মত্ত ছিল, তাহাবা মাতৃশীপে অভিভূত হইয়া সেই মহাযজের 
দগ্ধ হইয়াছিল ॥২৪-_-২৫| 

5 ০ সপ ত নর 5 

সৌতি বলিলেন আত্তীকেব এই আর একটা অত্যাশ্চর্যয ঘটনা আমরা 
পরে শুনিবাছিলাম যে, বাজা জনমেজ্য় বর দিবাব কন্যা দেইবপ অন্ুবোধ 
কবিতে লাগিলে, ইন্দ্রের হস্ত হইতে বিচ্যুত তক্ষক নাগ আকাশেই থাকিয়া 
গিয়াছিল, তাহাতে বাক্তা জনমেভয চিন্তান্বিত হইযাছিলেন ॥১--২॥ 



৬২২ মহাভাবতে আদি- 

শৌনক উবাঁচ। 
কিং সৃত। তেষাং বিপ্রাণাং মন্ত্রগ্রামো মনীষিণাম্। 
ন প্রত্যভাভদাগ্লৌ য স পপাত ন তক্ষকঃ ॥৪| 

সৌতিরুবাঁচ। 
তমিন্দ্রহস্তাদিঅন্তং বিসংঙ্ঞং পন্নগোতৃমমূ । 
আস্তীকস্তিষ্ঠ তিষ্টেতি বাঁচভ্তিআোহভ্যুদৈরযত ॥৫॥ 
বিতস্থে সোহস্তবীক্ষে চ হৃদয়েন বিদুয়তা । 
যথা তিষ্ঠতি বৈ কশ্চিৎ খঞ্চ গাঞ্চান্তবা নরঃ ॥৬| 
ততো রাজাব্রবীদ্বাক্যং সদস্ভৈশ্চোদিতো ভূশম্ 1 
কামমেতস্তবত্বেবং যথাভ্তীকস্ত ভাষিতম্ ॥৭ নিজেরা রী রা 

কিমিতি। হে স্ুত1 তেষাঁং চওভার্গবাদীনাং মনীধিণাং বিপ্রাণাম্, মন্ত্রগ্রামো মন্ত্র 

সমূহঃ, কিং ন প্রত্যভাৎ শক্তিমান অভবৎ, যৎ স তক্ষকো৷ বহে ন পপাতি 181 
তমিতি। আন্তীকঃ, ইন্স্তাৎ বিশ্রস্তং বিচ্যুতম্, অতএব ভষেন বিসংজ্ঞং চৈত্যহীনঞ্চ 

তং পন্নগোত্রমং তন্মকম্, অভি লন্গটীকৃত্য, ভিষ্ঠ তিষ্ঠ ইতি তিশ্রো বাঁচ:, উদৈরয়ৎ উচ্চাবিত- 

বান্॥৫॥ 

বিতস্থ ইতি । যথা কশ্চিৎ নবস্তরশ্কু, খ্চ গাঞ্চ অন্তব! গ্াবাপৃথিব্যোর্সধ্যে ভিষ্ঠতি 
ন্মঃ স্ ভক্ষকশ্চ তখৈব বিদ্যতা মবণভষসন্তপ্যমানেন হৃদয়েন, অন্তবীক্ষে, বিতস্থে স্থিতঃ। 

ইদমেবাত্যাশ্চ্য্যামিতি ভাব; ॥৬ 
তত ইতি। ততঃ সদশ্সৈভশং চোদিতঃ প্রণোর্দিতো রাঁজা ইং বাক্যম্, অত্রবীৎ | 

আন্তীকম্য যথ। ভাঁষিতম্ উক্তিরাসীৎ, ততৈব এতৎ কর্ম, এবং বিবতম্, কাঁমং যথেষ্টং ভবতু 

আতন্তীকমতবিবোধেন সমাপ্তযসম্তবাদিত্যাশংঃ ॥৭| 

কাবণ, প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঘথাবিধানে বিশেষভাবে হোম কবিতে থাকিলেও 

ভাত সে তক্ষক অগ্মিতে পভিযাঁছিল না ॥৩॥ 

শৌনক বলিলেন-_সৌতি। সেই জ্ঞানী ব্রাক্মণগণেব মন্ত্রমূহ কি শক্তি 
প্রকাশ কবিযাছিল না যে, সে তক্দক অগ্নিতে পড়িল না? ॥৩ 

সৌতি কহিলেন- নাগশ্রেষ্ঠ তক্ষক ইন্দ্রের হাত হইতে বিচ্যুত হইবা 
চৈতন্যবিহীন হইযাঁছিল ; তখন তাহাকে লক্ষ্য কবিযা আত্তীক তিন বাব 
এই কথা৷ বলিবাছিলেন, “খাম, খাম, থাম? ॥৫॥ 

ত্রিশঙ্ু বাভা যেমন স্বর্গ ও মর্ত্যেব মধ্যস্থানে ছিলেন, তেমন সে তক্ষকও 

সম্থপ্ত চিত্তে ভ1কাঁশেই থাঁকিযা গেল ॥৬॥ 
(৫) তচিভ্রতন্তাছিতজম তত | 

লা শশা পাপা 



পর্ধণি ব্রিপঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ | ৬২৩ 

সমাপ্যতামিদং কন পন্নগাঃ সন্তু নাময়া । 

শ্ীয়তাময়মাস্তীকঃ সত্যং সৃতবচেহস্ত তৎ ॥৮॥ 
ততো হলহলাশব্দঃ জ্ীতিজঃ সমজাযত । 

ক্ান্তীকস্ত বরে দর্তে তথৈবোপবরাম চ ॥৯॥ 
স ষজ্ঞঃ পাগুবেয়স্ত রাজ্ঞঃ পাবীক্ষিতস্ত হ। 

শ্বীতিমাংশ্চাভবদ্রাজা ভারতো! জনমেজয়ঃ ॥১০॥ (যুগ্কম্) 
খত্বিণভ্যঃ স স্দন্তেভ্যো যে তত্রাসন্ সমাগতাঃ | 

তেভ্যশ্চ প্রদদৌ বিভ্তং শতশোহ্থ সহত্রশঃ ॥১১। 
লোহিতাক্ষায় সৃতাঁয় তথা স্থপতয়ে বিভুঃ | 
যেনোক্তং তস্য তত্রাগ্থে সর্পসত্রন্বর্ভনে ॥১২॥ 

শপ ক ০ অপি ক নল 

ভারতকৌমুদী 
সমাপাতাঁখিতি। খত্বিগভিঃ ইং কর্খদ দগাপ্যতাম্» পন্নগাঁঃ সর্পাঃ অনামষা নিকপ- 

ভ্রবাঃ সন্ত । অয়মাস্তীকম্চ গ্রীষতাম ১ তৎ পূর্ববোক্ীং স্থতবচন্চ সত্যযস্ত ॥৮| 

তত ইতি। ততঃ গ্রীতিজো হিংসাবিবামাদানন্দজীতঃ হলহলাশবঃ কোলাহলঃ, সম- 

জীয়ত। আন্তীকস্য লন্ন্ধে, তথৈব বরে দত্তে সতি, পাগুবেয়স্য, পারীক্সিতস্ত জনমেজযস্ত, স 

যজ্ঞশ্চ, উপররাম সমাঞ্ো বভুব। ভারতো ভরতবংশীযো বাঁজা জনমেজয়শ্চ, ব্রাঙ্মণাশা- 
পুরণেন গ্রীতিমান্ অভবৎ |৯-_-১০| * 

ধত্বিগভ্য ইতি। সরাঁজা, খন্বিগভ্যঃ সাস্তেভ্য যে চ ব্রাহ্ষণাঃ তত্র যঙ্জে সমাগতা 

আসন্, তেভ্যশ্চ। শতশঃ অথ সহত্রশঃ, বিভ্তং ধনং প্রদদৌ ॥.১ 

ভারতভাবদীপঃ 

ইদমিতি ॥১-_৫॥ খঝ্ গাধচান্তবা গাঁবাপৃথিব্যোর্ষধো » অন্তবিক্ষে ইত্যর্যঃ 1৬৭ 

তাহাব পব, সদস্তগণেব বিশেষ অন্ুবোধে বাঁজা এই বখা বলিলেন__ 
“তস্তীকেব কথানুসাবে এবং আঁপনাঁদেবও মতানুসাঁবে এই যজ্ঞ এইখানেই বিবত 

হউক ॥৭, 
আপনাবা যজ্ঞ সমাপ্ত ককন; সর্পগণ নিকপদ্রব হউক, এই আস্তীক 

সন্তুষ্ট হউন এবং স্ৃতেব সেই কথাও সত্য হউক” ॥৮| 

তাঁহাব পব্, আনন্দবশতঃ; কোলাহল উঠিল এবং আস্তীককে দেই বব দান 
কবা হইলে, জনমেজব বাঁজাব সে ব্জ্বঞও সমাপ্ত হইল, বাজীও আনন্দিত 
হইলেন ॥৯__১০॥ 

তদনন্তব বাঁজী পুবোহিতদ্বিগকে, নদস্যদিগকে এবং যে সকল ত্রান্গণ 

সেই বজ্জে আ'সযাছিলেন, তাহাদিগকে শত শত এবং সহজ সহজতর ধন দান্ 
ক্রিলেন ॥১১॥ 

পাপে আজ 



৬২৪ মহাভাবতে আদি- 

নিমিতং ত্রাঙ্গণ ইতি তন্মৈ বিভং দদৌ বন্থু। 

দা দ্ব্যং যথান্যায়ং ভোজনাচ্ছাদনীন্িতয্ ॥১৩| 

জীতস্তন্মৈ নরপতিরপ্রমেয়পরাক্রমঃ | 

ততশ্চকাবাবভূথং বিধিদৃষ্টেন কন্ম্ণা ॥১৪॥ ( বিশেষকম্ ) 
আস্তীকং প্রেষয়ামীস গৃহানেব স্থসৎ্কৃতম্। 

বাজা' গ্রীতিমনাঃ গ্রীতং কৃতকৃত্যং মনীষিণম্ ॥১৫॥ 

পুনবাঁগমনং কাঁ্মিতি চৈনং বচোহত্রবীৎ | 
ভবিষ্যসি সদস্তো মে বাজিমেধে মহাক্রতৌ ॥১৬| 

পাক 
রব ৫ ওর 

ভাবতকৌমুদী 
লোহিতেতি। অপ্রমেষপবাক্রমঃ অভ্ুলবিক্রমঃ ১ বিভূ প্রভূঃ, নবপতির্জনম্জয়ত প্রীতঃ 

সন্, লোহিতাক্ষায় পদ্মনেত্রীয়, স্থতায় লোমহ্্ষণাষ, "পুরাণমাগম্য ততো ব্রবীমাহম্” ইত্যেক- 

গ্ধ্ণশভ্মাধ্যাযে স্থতেনাপি পূর্ববস্থচনাদিতি ভাঝঃ , তথা যেন স্থপতিনা, অগ্রে পূর্ববমেব, তন্য 

জনমেজযন্ত, তত্র সর্পসত্রন্ত নিবর্তনে নিবাবণে, ব্রাহ্মণ এব নিমিত্ত কারণং ভবিষ্ততি, ইতি 
উ্তম্ তশ্মৈ প্রসিদ্ধায, তশ্মৈ স্থপতযে ফজ্ঞস্থাননিম্মাণকারিণে শিল্পিনে, বহু প্রচ্রমূ, বিভ্বু 
ধনম্, দ্দৌ। যথান্তায়ং ভোজনাচ্ছাদনা্বিতং ভ্রব্যং ধনং দত্বা চ, ততঃ পবম্, বিধিদৃষ্টেন 
কর্ণ প্রকারেণঃ অবভৃথং যজ্ঞান্তসানম্, চকার ॥১২-_১৪] 

আন্তীকমিতি। রাজা প্রীতমনাঃ অন্, দানমানাদিনা হুসত্কৃতম্; প্রার্থনামাত্রেণ যজ্ঞ 
বিরামাচ্চ কৃতকৃত্যম্ঃ অতএব চ গ্রীতং মনীধিণম্ আস্তীক্ম্ গৃহান্ প্রত্যেব প্রেষয়া- 

মাস ॥১৫।॥ 

পুনরিতি। হে আন্তীক। ভবতা পুনবপি অত্র আগমনং কাধ্যমূ। যেন হি মে মম 

মহাক্রতে৷ বাজিমেধে অশ্বমেধে, সব্দস্তো ভবিস্কসি, ইতি বচশ্চ এনম্ আন্তীকম্* রাজা 
অব্রবীৎ্থ ॥১৬| 

ভাবতভাবদীপঃ 

অতুলপবাক্রম বাঁজা জনমেজয় সন্তুষ্ট হইয়া, লোমহর্ষণকে ধন দান করিলেন 
এবং যে শিল্পী পৃর্ধেই বলিয়াছিল যে, “আপনা এই যজ্ঞেব বিদ্বেব কারণ হইবেন 
একজন ব্রাহ্মণ” সেই শিল্পীকে প্রচুব ধন দীন কবিলেন , তৎপবে যথাবিধাঁনে তিনি 
যজ্ঞান্তন্নান কবিলেন ॥১২-_-১৪॥ 

আঁস্তীক কৃতকাধ্য হইয়া পৃর্ব্বেই সন্তুষ্ট হইযাছিলেন, তাৰ পৰ আবাব বাজা! 
দান ও সন্মানদ্বাবা সকাৰ কৰা তিনি আবও আনন্দিত হইলেন ; এ হেন জ্ঞানী 

আস্তীককে বাঁজা সন্তুষ্ট চিত্তে মাতুলালষেই প্রেবণ কবিলেন ॥১৫। 

প্রেবণ কবিবাঁৰ সমযে বাঁজা আন্তীককে এই কথা বলিলেন যে, "আপনি 
আবাঁবও আসিবেন এবং আমাৰ অশ্বমেধ মহাঁষজ্ঞে আপনি সদস্য হইবেন? ॥১৬॥ 



পর্বরণি ত্রিপঞ্চাশতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৬২৫ 

তথেত্যুকা প্রহুদ্রাব তদাস্তীকো মুদা যুতঃ | 
কৃতবা স্বকার্ধ্যমতুলং তোষযিত্বা চ পাথিবম. ॥১৭॥ 
ম গত্বা পবমণ্রীতো মাতৃলং মাতরঞ্চ তাম্। 
অভিগম্যোপসংগৃহা ষথারভং স্যাবেদয় ॥১৮॥ 

সৌতিরুবাচ 
এতচ্ছূত্বা প্রীঘ্রমাণীঃ সমেতা যে তত্রাসন্ পন্নগা বীতমোহাঁঃ। 
আশ্তীকে বৈ.গ্রীতিমন্তো বত্ুরুঃ উচুস্চৈনং ববমি্টং বৃণীষ্ ॥১৯| 

ভূষে। ভূষঃ সর্ববশস্তেহক্রবংস্তং কিং তে প্রিয়ং করবামাগ্য বিদ্বন্! 
গ্রীতা বয়ং মোক্ষিতাশ্চৈব সর্বেব কামিং কিং তে করবামাগ্ি বংস। ॥২০| 

৯ সপপিপিসপপীপিশিপাশপ  পাশিপপ লা জঙ্ পচ 

তথেতি। আস্তীকঃ, অতুলং শ্বকার্ধ্যং কৃত্বা, পাঁধিবং বাঁজানঞ্চ প্তত্যা তোষধিত্বা, মদ 
আনন্দেন যুতঃ সন্, তথ! “ময1 পুনরাগমনং কার্ধ্যম' ইত্যুতা, তদৈব গ্রহুদ্রাব শীদ্র মাতুল- 
ভবনং জগাম 1১৭| 

স ইতি। পরমপ্রীত; স আন্তীকো গন্বা, মাতৃলং বাস্থীকিগ তাং মাতরং জরৎকারুখ 
অভিগমা, তয়োঃ পাদৌ উপসংগৃহ্থ প্রণম্য চ, বৃ্মনতিক্রম্যেতি ঘথাবৃত্তং বৃত্ত 
্যবেদ্যৎ 1১৬| 

এতদিতি। যে পন্নগাঁঃ, তত্র স্থানে, গ্রীয়যাণাঃ গ্রীত্যভিলাধিণঃ সন্তঃ, স্মেতাঃ সম্মিলিত 
আঁসন্, তে পন্নগাঃ, এতৎ আন্তীকৌক্তং শ্রত্বা, বীতমোহীস্ত্যক্োদ্বেগীঃ সন্তঃ, আতন্তীকে 
গ্রীতিমন্তো বভুবুঃ * ইঞ্টং ববং বৃণীঘ ইতি, এনম্ আন্তীকম্, উচুম্চ ॥১৯ 

ভূষ্ব ইতি। সর্বশঃ সর্ব তে পরনগাঃ, তম্ আম্তীকম্, ভুয়ো ভূয়, অক্রবন্। কিমক্র- 
বনিত্যাহ--হে বিদন্। অগ্ঠ বযম্১ তে তব কিং প্রিষং কববাম। তথা হেবৎস। তা 

ভারতভাবদীপঃ 
1১৪| সুসংস্কৃতং বর্জলিঙ্কবণাঁদিভিঃ শোঁভিতমূ ॥১৫--১৬ প্রহুত্রাব, শীন্তং মাতুলায় হ্যমাখ্যাতুম্ 

তাঁহছি হইবে এই কথা বলিয়া আল্তীক আপন কাধ্য সম্পূর্ণ সাধন 
কবিষ! এবং বাঁজাকে সন্তুষ্ট কবিয়া, আনন্দিত চিত্তে তখনই প্রস্থান কবিলেন ॥১৭ 

আস্তীক অত্যন্ত আনন্দিত হুইযা, মাতুলালয়ে যাইয়া, মাতুল ও মাতার 
নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহাদিগকে প্রণীম কবিয়া, সমস্ত ঘটনা বলিলেন ॥১৮। 

নৌতি বলিলেন--তখন সেখানে যে সকল সর্প আশ্বীসেব আশায় 
সমবেত ছিল, তাহাবা সেই বৃত্তান্ত শুনিয়া, ভয় পবিত্যাগ কবিয়া আস্তীকের 
প্রতি সন্তুষ্ট হইল এবং আ্ভীককে বলিল যে, “আত্তীক ! তুমি তাভীষ্ট বর 
গ্রহণ কব” ॥১৯। 

(১৮)"" তথা বৃত্ত হবেদয়ৎ্। 
৭৯) 



৬২৬ মহাভাঁবতে আদি- 

আঁ্তীক উবাঁচ। 
সায়ং প্রাতর্ধে প্রসন্নাত্বরূপা লোকে বিপ্রা মানবা যে পবেহপি। 

ধর্মাখ্যানং যে পঠেুর্মমেদং তেষাং যুক্মনৈব কিঞ্িতুরং স্তাৎ ॥২১| 
তৈশ্চাপুযুক্তো ভাগিনেয়ঃ প্রসন্নৈবেতৎ সত্যং কামমেবং বরং তে। 
গ্রীত্যা যুক্তাঃ কামিতং সর্বশস্তে কর্তীবঃ স্ম প্রবণী ভাঁগিনেয ! ২২ 

অসিতঞ্চান্তিমন্ত্চ স্থনীথণ্চাপি যঃ ব্মরে। 

দিবা বা! যদি বা রাত্রৌ নাস্তয সর্পভয়ং ভবেৎ ॥২৩| 

ভাবতকৌমুদী ্ 
মৌক্ষিত বয়ং সর্কবে ভ্রীতাং দঃ ১ অতএব অগ্য তে তব কিং কামং কমু অভিলীষম্, 

করুবাম 1২০ 

সাঁয়মিতি। লোকে জগতি, গ্রসম্নাতবব্পা নির্দোষচিতা যে বিপ্রা পবে অন্তেহপি যে 

যে মানবাঃ ক্ষত্রিযাঁদয়, সীয়ং বাঁত্রো, প্রাতর্দিবসে চ, ইদং মম ধর্শাখ্যানমূ পঠেষুং) তেযাং 
সর্ববেষাম্ যুক্ধৎ ভবস্তাঃ, কিঞ্চদিপি ভয়্ং নৈব স্তাঁৎ 1২১ 

তৈরিতি। ততঃ পন্নগৈশ্চ, প্রসন্নৈঃ সম্ভিঃ, ভাগিনেয আস্তীকঃ, এতৎ উক্তঃ। কিং 

তদিত্যাহ--হে ভাঁগিনেয। আন্তীক। আর্বশঃ সর্ব প্রীত্যা যুক্তাঃ। প্রবণ] উৎন্থৃবশ্চতে 

ব়ম্। তে ত্তয়া, কাঁমিতম্ অভিলিতস্, এবম্ ইম্, সত্যং ববম, কাঁমং যথেষ্টমেব। বর্তীরঃ 

কবিহ্যামঃ। ন্ম পাদপৃরণে ২২ 
অথ প্রস্তাবাঁৎ গ্রমতিঃ পুত্রং রুরুং প্রতি সর্গভয়নিবারকান্ মন্ত্াহ্পদ্দিশতি--অসিতমিতি। 

অসিতাঁদযন্তরয়ঃ সর্প বিষটিকিৎসকা! মুনিবিশেষাঃ ॥২৩। 

ভাঁরতভাঁবদীপঃ 

1১৭--২১| গ্রাবণা। নাঃ ॥২২। প্রসঙ্গাৎ সর্পভয়নিবর্তকান্ মন্ত্রী পঠতি, অসিতমিত্যাদীন্। তত্র 

তাহাবা৷ সকলেই আন্তীককে বার বাঁবৰ বলিতে লাগিল যে_-“আস্তীক! 
আমবা আজ তোমার কি প্রিষ কায কবিব, (বল)। বৎস! তুমি আমাদের 

সকলকেই ভয় হইতে যুক্ত করিয়াছ ; তাহাতে আমরাও আনন্দিত হইযাছি; 
অতএব বল আমব! আঁজ তোমাৰ কৌন্ অভিলাষ পূর্ণ কবিব” ॥২৭| 

আস্তীক বলিলেন--“জগতে নির্্মলচিত্ত যে সকল ব্রাঙ্গণ অথবা! অন্যান্য যে 
যে মনুষ্য দিনে ও বাত্রিতে আমাৰ এই ধর্ম্োপাখ্যান পাঠ কৰিবে ; তাহাদে 
তোমাঁদেব নিকট হইতে কোন ভয় হইবে না” ॥২১॥ 

তখন সর্পগণও প্রসন্ন হইয়া ভাঁগিনেয় আন্তীককে এই কথা বলিল 

“ভাঁগিনেয়! আমবা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি; অতএব আমবা৷ উৎনুক 
হুইযা চিবদিন তৌমাঁৰ এই কামনা পূর্ণ কবিব।২২। 
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যো জবহকারুণা জাতো৷ জরতকারৌ৷ মহাযশাঃ। 
আ্তীকঃ সর্পসত্রে বঃ পন্নগান্ যোহভ্যবঙ্ষত। 

তং ক্মবন্তং মহাঁভাগাঃ । ন মাং হিংসিতুমর্থ ॥২৪॥ 

সর্গাঁপসর্প ভন্ত্রং তে গচ্ছ অর্প। মহাবিষ!। 

জনমেজয়স্ত যজ্ঞান্তে আন্তীকবচনং স্মব ॥২৫।॥ 
আন্তীকম্ত বচঃ শ্রুত্বা যঃ সর্পো ন নিবর্ততে | 
শতথা ভিগ্ভাতে মুর্ধা শিংশবৃক্ষফলং যথা ॥২৬॥ 

সৌতিরুবাচ। 
স এবমুক্তস্ত তদা ছিজেন্দ্রঃ সমাগতৈততৈভূজিগেন্দরমুখ্যেঃ। 
সম্প্রাপ্য শ্রীতিং বিপুলাঁং মহাত্বা ততো মনো বৈ গমনায় দণ্ডে ॥২৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
য ইতি। যো মহাধশা আত্তীকঃ জবৎকারুণা মুনিনা, জরৎকাঁবৌ বাস্থকিভগিস্টাম্ 

জাতঃ; ঘশ্চ আঁন্তীকঃ, সর্পসত্রে বো যুগ্রান্ প্গ'ন্ অভ্যরম্মত$ হে মহাভাগাঃ দর্পাঃ! তম্ 

আত্তীকম,, ন্মবন্তং মাম যুয়ং ন হিংসিতুমহথ ৷ ষট্পদমিদং পছম্।২৪। 

সর্পেতি। হে নিব্ষ সর্প! ত্বম্ অপসর্প অপসব, লাদুলাঘাতাদিনা ন মাং পীড়য়েতি 
ভাবঃ। হে মহাঁবিষ সর্প! ত্মপি গচ্ছ, তে তব ভন্দরমস্ত। আন্তীকবচনং “তেষাং 

যুন্সনৈব কিঞিন্তয়ং ভ্যাৎ” ইতি বাক্যম্ 1২৫ 
আন্তীকম্তেতি। আক্তীকম্য বচঃ প্রসঙ্গম। শিংশবৃ্মভ্ঃ শীল্সলীবৃন্মস্ত পকং ফলং যথা, 

তথৈব তত্ত সর্পস্ত, মূর্ধা মন্তকং শতধা ভিছ্যতে, গ্রতিজ্ঞাভংশাৎ ॥২৬] 
স ইতি। তদা সমগতৈন্তৈঃ তৃজগেন্দ্রমুখ্যঃ সর্পপ্রধানৈত এবং 'তৈশ্চাপুুক্তঃ ইত্যাদি- 

যে ব্যক্তি দিনে কিংবা রাত্রিতে অসিত, আন্তিমান্ ও স্ুনীথমুনিকে স্মরণ 
কবে, তাহার সর্পভয় হয় না ॥২৩॥ 

মহাশস্বী যে আভ্তীক, জবৎকাকমুনিব ওবসে মনসাদেবীব গর্ভে জন্িয়া- 
ছিলেন এবং যিনি সর্গসত্রে সর্পগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন; আমি সেই 

আত্তীককে ম্মবণ কবিতেছি, অতএব সর্পগণ ! তোঁমবা হিংসা কবিও না ॥২৪। 
হে বিষহীন সাঁপ! তুমি সবিয়া যাও হে মহাবিষ সাপ! তুমিও চলিয়া 

যাও; তোমাদেব মঙ্গল হউক; জনমেজয়েব সর্গসত্রের পরে আত্তীকেব উক্তি 
স্ববণ কব ॥২৫॥ 

আত্তীকেব প্রসঙ্গ শুনিযা যে সাঁপ নিবৃত্তি নাঁ পায়, শিমুলফলেব ন্যাষ সে 
সাঁপেব মাথা শতভাগে ফাঁটিয়া যায়” 1২৬॥ 

(২৬) শতথা ভিগ্বাতে মৃদ্রি'.। 



৬২৮ মহাভারতে আদি- 

ইত্যেবং নাগবাঁজোহথ নাঁগানাং মধ্যগস্তদা । 
উত্ত। সহৈব তৈঃ সর্পৈ স্বমেব ভবনং যযৌ ॥২৮। 
মোক্ষয়িত্বা তু ভূজগান্ সর্পসত্রাদ্দিজোতমঃ | 

জণাম কালে ধর্মীতা! দিষ্টান্তং পুত্রপৌন্রবান্ ॥২৯॥ 
ইত্যাখ্যানং ময়ান্তীকং যথাবত্তব কীন্তিতম্। 

ঘহ কীর্তয়িত্বা সর্পেভ্যো ন ভয়ং বিগ্ততে চিৎ ॥৩০। 
সৌতিরুবাচ। 

যথ। কথিতবান্ ত্রহ্গন্ ! প্রমতিঃ পুর্ববজন্তব । 

পুত্রায় কুরবে শ্রীতঃ পৃচ্ছতে ভার্গবোভম 1 ॥৩১॥ 
শি পি ক শশা পা 

৯৯৯ ভ্ ৮ চা শপ | পপ বাপাকাাজ 

ূর্ববাক্যম্, উত্তঃ স মহাত্মা দ্িজেন্্র আতীকঃ, বিপুলাং গ্রীতিং সম্্রাপ্য, ততঃ হবগৃহে 
গমনায় মনো দধ্ে ধৃতবাঁন্ 1২৭| 

ইভীতি। অথ তদা নাগাঁনাঁং মধ্যগো! নাগবাজে! বাস্থকিং, ইত্যেবং প্সত্যং কাঁমস্” 
ইত্যাদি বাঁক্যম্ উক্ত], তৈঃ সর্গৈঃ সৈব দ্বং তবনং বাঁসগৃহেব সভাঁতো যযো 1২৮ 

মঁক্ষযিত্বেতি। ধর্ম্াত্মা দ্বিজোত্তম আন্তীকঃ, সর্পসত্রাৎ ভূজগান্ মোবয়িত্বা, ক্রমাৎ 

গুত্রপৌজবান্ সন্, কালে, দিষ্টেন ভাগ্যেন অন্তং বদ্ষধবংসং মুক্তিমিত্যর্থ, জগাঁম ॥২৪| 
ইতীতি। হে শৌনক। মযা তব সমীপে, ইতি, আস্তীকম্তেদমান্তীকম্। আখ্যানম্ 

যথাবদেব কীন্ভিতম্। হয কীর্ডয়িত্বা স্থিতন্য জনন্ত, কষচিদপি সর্পেভ্যো ভষং ন বিছ্ধতে 1৩০ 
ঘযখেতি। হে ব্রদ্ষনা। ভার্গবোত্তম। শৌনক। তব পূর্ববজঃ পূর্ববপুরুষঃ প্রমতিঃ 

সৌতি বলিলেন-_“সভাঁয় উপস্থিত সেই সকল সর্প এইবপ বলিলে, 

মহাঁত্বা আস্তীক অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়া, নিজগৃহে যাইবাব ইচ্ছা 
কবিলেন ॥২৭॥ 

তাহীব পব, নীগগণেব মধ্যবর্তী নাগবাজ বাস্ুকিও এইবপ বলিষা সেই 

সর্গগণেব সহিত সভ1 হইতে আপন ভবনে চলিয়া গেলেন ॥২৮॥ 

ধর্মাত্মা আস্তীক সর্পসত্র হইতে সর্পগণকে মুক্ত করিষা, যথাসমযে পুত্র 
ও পৌত্র লাভ কবিয়াছিলেন এবং তৎপরে তিনি ভাগ্যবশতঃ নির্ববাণ প্রাপ্ত 

হইয়াছিলেন ॥২৯| 
মহধি শৌনক ! আঁপনাঁৰ নিকট আমি এই আঁন্তীকেব উপাখ্যান বলিলাম? 

যাহ! কীর্তন কবিলে পব, মানুষেব কখনও সর্পেব ভয় থাকে না” ॥৩০॥ 
সৌতি বলিলেন_-“হে ভূগুবংশশ্রেষ্ঠ শৌনক! আপনার পূর্ব্বপুকষ প্রমতি 



চর 
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বদ্ধাক্যং শ্রুতবাংশ্চাহং তথা চ কথিতং মযা। 

আত্তীকন্ত কবেবিপ্র ! শ্রীমচ্চবিতমাদিতঃ ॥৩২॥ (হুথাকম্) 
বন্মাং ত্বং পুক্টবান্ ব্রহ্মন্। শ্রত্বা ডুগুভভাষিতম্ । 
ব্যেতু তে স্থমহদূত্রক্মন্। কৌতুহলমবিন্দম ৷ ॥৩৩| 
শ্রচতা ধল্মি্টমাখ্যানমান্তীকং পুণ্যবদ্ধনম্। 
সর্ববপাপবিনিষুক্তো দীর্ঘমাধুববাগ;যাৎ, ॥৩৪| 

ইতি শ্রীমহাভাবতে শতসাহজ্রযাং সংহিতাযাং বৈবাসিক্যামাদদিপর্ব্ণি 
আস্তীকে সর্পসত্রসমাণ্তির্নাম ত্রিপথ্গশভমোহ্ধ্যাবঃ ॥০॥ % 

6১৫০ 6৯৩ 

তকোৌ 

প্রীত: সন্, পৃচ্ছতে পুরা রুৰবে, যখ। কথিতধান্, হে বিপ্র। অহঞ্চ যত বাক্যং শ্রন্তবান্, 

কবেধিদুষ আন্তীকন্, রম গুনাং তচ্চরিতম্, মব1 আরদিত এব তথ! কাথিতম্ ।৩১-_৩২। 

ঘদিতি। হে ব্রহ্ধন। শৌনব। ভুং ভূইভভাফিতং শ্রত্থা মাং যৎ পৃষটবান্, হে ব্রক্ন। 
অরীন্ কামক্রোধাদীন্ আস্ঘণশক্রন্ দমধতীতি হে ভার্দশ। তৎ শ্রত্বা, তে তব, স্থমহৎ 

কৌতুহলম্। ব্যেতু অপগচ্ছতূ 7৩৩ 

শ্রত্েতি। ধর্সিষ্ঠং ধর্মমদ্দ্ধম। অভএব পুণ্যবর্ধনম্ আন্তীকম্ আখ্যানং শ্রত্বা, মাহুষঃ 

সর্বপাপবিনিমুদ্তঃ সন্, দীর্ঘম্ আমু অবাগুন্যাৎ /৩৪| 

ইতি মহাঁহোপাধ্যাব-ভাবত।চাধ্য-প্রহনিদাসসিদ্ধান্তণাগাশভট্টাচাধ্যবিবচিভাষাং 
মহাভারত- 

টাকাঁষাং ভাবতকৌ দুরীসমাখ্যাযা মা দিপর্ব্ণি আন্তীকে ত্রিপঞ্চাশত্বমোহধ্যাবঃ ॥০1 
চিনি 

ভাব্তভাবদীপঃ 
দ্বিতীষঃ যটপাদঃ 1২৩--২৮| দিষটন্তং মোক্ষম্ ।২৯_-৩২॥ কৌতূহলং কীদৃক্ সর্সসত্রমিত্যাশচর্য্যম্। 

রূহস্তং সৌপর্ণে কুমতিস্থমতী কদ্রবিনতে, ভূজঙ্কাঃ কামাগ্াঃ সু তমরুণস্তাপশমনং | 
পর্ণ; প্রত্যদ্ধীঃ কৃতকমমুতং নেচ্ছতি ফণী, তদিচ্ছন্ বন্ধ্যাশো হজনি হরিশক্রৌ পরনরে? ॥১1 

অমৃতম্থনগুহং যত্বতৌল্যেহুপি দেবৈবসূৃতমন্থুবসজ্ঘঃ স্ত্রীমনক্কো ন লেভে। 
অপি ফণিস্থগে।পাং সাধ্বপ(ধ্বেরপি স্তো! ভয্মভযমবশ্ং বিপ্রহেলাশ্রযাভ্যাম্ ॥২॥ 

সন্তষ্ট হইবা, প্রশ্নকাঁবী পুত্র ককব নিকট যেমন বলিয়াছিলেন এবং আমিও 
ঘাহা শুনিঘাছিলাম; এই সেই জ্ঞানী আত্তীকেব সুন্দৰ চবিত্র প্রথম হইতে 
তেমন ভাবেই আমি বলিলাম ॥৩১-_৩২॥ 

হে জিতেক্দ্রিব মহধি শৌনক ! আপনি ডুগুভেব উক্তি শুনিয়া আমাৰ নিক 
যাহা জিজ্ঞাসা কবিয্াছিলেন, তাহা শুনিধা এখন আপনাব গুকতব কৌতুক 
নিবৃত্ত হউক ॥৩৩। 

(৩৪) অযং কোক: কুতরচিন দণ্ততে । * * * অষ্টপরধীশত্তমোহ্ধ্যায়ঠ। ****সর্পসত্রে অষ্টপঞ্শো- 
ছধ্যায়ঃ॥ “***পধপঞ্চাশোহ্ধ্যায়ঃ ইতি পাঁঠভেদাঃ। 



(৬1 আদিবংশাবতারণপর্বর ) 

চতুইপর্শশতমোহ্ধ্যায়ঃ। 

টির 

শৌনক উবাচ। 

ভূগুবংশাৎ গ্রভৃত্যেব ত্বয়া মে কীন্ভিতং মহৎ 

আখ্যানমখিলং তাত । সৌতে ! গ্রীতোহশ্গি তেন তে ॥১॥ 

প্রন্্যামি চৈব ভূযস্ত্াং বাব সুতনন্দন ! | 

যাঃ কথা ব্যাসসম্পন্নার্তাশ্চ ভূর বিচন্দ মে ॥২। 

তন্মিন্ পবমদ্ুষ্পাবে সর্পসত্রে মহাত্মনাস্। 

কন্মীন্তবেধু বজ্ঞন্ত সদন্যানাং তথাহধ্ববে ॥৩॥ 

ভাবতকৌমুদী 
ভূথ্থিতি। হে ভাতা। বধ্স। দৌতে। ত্য মে মম সমীপে, ভৃগুবংশাৎ গ্রভৃত্যে 

অখিলং সর্ধং মৃহৎ আখ্যান কীত্তিতদ্, তেন হেতুনা, তে তব সদ্দ্ধে অহং গ্রীতঃ অস্মি।১1 
প্রক্্যামীতি। হে কুতনন্বন। ভূঘঃ পুনরপি ভাং প্রক্যামি। যাঁঃ কথা” ব্যাসাৎ 

সম্পন্নাঃ সমূভূতাঃ, ভাঁশ্চ কথাঃ, ভূঘঃ সবিভ্তবন্, মে মম সমীপে, বিচক্ষু বিশেষেণ ভ্রহি ॥২ 
তন্থিন্নিতি। পবমছুত্পারে অতীব ছুঃখেন সমাপো, তস্মিন্ সর্পসত্রে, কর্খান্তরেবু প্রতি- 

দিনকর্তব্যকর্মীবকাশেহুঃ তথা অধ্বরে সাকল্যেন, যাগসমযে, মহাত্মনাং তম্য ঘক্জন্ত সস্তানামূং 

ভাবতভাবদীপঃ 
রতবগর্ভত্ব-_"সন্ততিত্ততিরান্তীকে তথা সর্ধাপদামপি। নিবৃক্তিব্র্গণাৎ তত্ত শজিষ্গাতীব 
কথ্যতে 1৮ 1৩৩--৩৪| 

ইতি শ্রীমহাভারতে আঁদিপর্বণি নৈলকন্ঠীয়ে ভারতভাঁবদীপে ভ্রিপধশত্ুমোহধ্যাযঃ 1৫৩ 

ধর্দসম্বদ্ধ এবং পুণ্যবদ্ধক আস্তীকেব উপাখ্যান শুনিয়া; মানুষ সমস্ত 

পাঁপ হইতে মুক্ত হইব দীর্ঘ আযু লাভ কবে” ॥৩৪1 
-858-7 

শৌনক বলিলেন_“ব্থস! সৌতি! তুমি আমাৰ নিকট ভূগুবংশ হইতে 
আঁবন্ত কবিয়া সমস্ত বৃহৎ উপাখ্যাঁনগুলি বলিয়াছ; তাহাতে আঁমি তোমাব 
প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥১॥ 

দৌতি! পুনবায় তোমার নিকট জিজ্ঞাসা কবিতেছি; মহহি বেদব্যাস যে 
উপাখ্যানগুলি বলিয়াছিলেন, তুমি তাহা৷ আমাৰ নিকট বিস্তবক্রমে বল ॥২ 

সেই ছুফব সর্পসত্রে দৈনিক কাঁধ্য শেষ কবিবাঁর পবে ধাঁবাবাহিকবপে 
এবং খণ্ড খণ্ড ভাবে যে ষে বিষয় মহাত্মা সদস্তগণের যে সকল আশ্র্যা কথা 



চতুঃপথণশতৃমৌহ্ধ্যায়ঃ | ৬৩১ 

বা বভূবুঃ কথাশ্চিত্রা যেষর্থেবু বথাতিথম্। 
ত্বত্ত ইচ্ছামহে শ্রোতুং সৌতে ৷ ত্বং বৈ প্রচন্দ। নঃ ॥8| (বুগ্মকমণ 

তরুবা5। 

কর্মান্তবেস্ধকথয়ন্ দ্বিজা বেদাশ্রযা্ কথাঃ | 
ব্যাসম্তবকথবচ্ছিত্রমাখ্যানং ভারতং মহৎ ॥৫॥ 

শৌনক উবাচ! 
মহাভারতমাখ্যানং পাঁগুবানাং বশস্করম্। 

জনমেজয়েন পুটঃ সন্ কৃষ্ণ দৈপায়নম্তদা ॥৬ 
শ্রাববামাস বিধিবভদা কর্মান্তরে তু সঃ] 
তামহ্ং বিধিব€ পুণ্যাং শ্রোতুমিচ্ছামি বৈ কথাম্ ॥৭॥ 

তি ] 
যেষু অর্থেযু বিষয়েষু চিত্রা আশ্চর্্টীভূতা যাঁঃ কথা বভূবুইঃ হে সৌতে ! তত্ত্ব সকাশাৎ, 
তাঃ কথা বং শ্রোতুমিচ্ছামহে + ত্বং নঃ অন্মান্ প্রচক্ষ, প্রকর্ষেণ ক্রহি ॥৩--৪1 

কর্মেতি। ছি! অন্যান্তে সস্তা কর্দান্তরেষু প্রতিদিনকর্তবাকর্শাবকাশেবু, ব্দোশ্রবা 
ব্রেবিষযা» কথা! নচিকেতাদীন্্যপাখ্যানানি অকথযন্। স্াস্তে। ব্যাস্ত, মহদ্ধিশালম্, 
চিত্রমান্চর্বযধ, ভাঁবুতং ভরতবংশীয়ম্ আখ্যানম্, অক্থবৎ 1৫1 

মহেতি। স কৃষ্দৈপাঘনো ব্যাস; তদহুমতত্তচ্ছিন্তো বৈশম্পাঁধন ইত্যর্থ, তদা জনমে- 
জয়েন পৃষ্ট; সন্, কর্মান্তরে প্রতিদিনকর্তব্যকর্মীবকাশে, পাওবানাং ঘশস্করং মহাভাবতং নাঁম 
আখ্যানম, তদৈব বিধিব্ঘ, তং জনমেজবং শ্রাবধামাদ ; ইত্যহং লোকপবম্পরয়া শ্রুতবাঁন- 
স্দীতি ভাবঃ। ভাবিতাত্বনো মৈত্যাদিভাবনযা শৌধিতচিত্তস্ত, মহ্বের্বযাসন্ত, মন এব সাগবো! 
বছবিষযপূর্ণতবাৎ সমুদর্তক্মাৎ সম্ততাম, পুণ্যাং তাং কথাম্, অহমপি বিধিবৎ শ্রোতুমিচ্ছামি। 

ভাবতভাবদীপঃ 
ভূৃগ্বিতি 131 বিচক্ষ* বিশেষেণ ম্পষ্ট২ কথয় ]২--:৪॥ কর্মাস্তরেঘিতি। বেদাশ্রয়াঃ 

শৌনঃশেকাখ্যানাদধঃ । অকথবদৈশম্পাষনং কথাঃ কথযিতুৎ প্রযৌজিতবান। বেদাশ্ররাভ্যো- 
হইবাছিল; আমবা তোমাৰ নিকট সেই সকল কথা শুনিতে ইচ্ছা কবি। 
সৌতি! তুমি তাহ' আমাৰ নিকট বল” ॥৩-_৪1 

দৌতি বলিলেন__-“দৈনিক কাঁধ্য শেষ করিবাব পবে অন্তান্ত সদস্তেরা 
বেদেব উপাখ্যান বলিতেন ; আব, বেদব্যাস বিশাল ও আশ্চধ্য সহাভাবতের 
উপাখ্যান বলিতেন” ॥৫। 

শৌনক কহিলেন-_প্রতিদিন কর্তব্য কর্দ শেব হইরা গেলে পর, 
মহাবাজ জনমেজর ভিছ্ঞাসা কবিতেন; আব বেদব্যানদ পাগুবগণেন 
বীত্তিকাহিনী মহাঁভীবতনাদক উপাখ্যান বথাবিপানে তখনই ভীহাকে 
শুনাইতেন ( ইহা! আমি লোকপবষ্পবার শুনিয়াছি )। অতএব নির্দল চিন্তু ব্দে- 



৬৩২ মহাভারতে 

নঃসাগরসম্ভৃতাং মহ্রষের্ভাবিতাত্বনঃ | 
কথয়ন্ষ সতাং শ্রেষ্ঠ! নহি তৃপ্যামি সুতজ ।1৮॥ (বিশেষকম্) 

সৌতিরুবাচ । 
হস্ত তে কথ়িষ্যামি মহদাখ্যানমুভ্মমূ। 
কৃষ্দৈপাযনমতং মহাভাবতমাদিতঃ ॥৯| 

শৃণু সর্ববমশেষেণ কথ্যমানং ময়া দ্িজ ! | 
শংসিতুং তন্মহান্ হর্ষো মমাগীহ গ্রবর্তৃতে ॥৯০॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাইজ্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ববণি 

আদিবংশাবতাবণে কথানুবন্ধো নাম চতুঃপঞ্চাশতমোহধ্যারঃ 1০] * 
ভারতকৌমুদী 

অতএব হে স্তাং শ্রেষ্ঠ। সৃতজ | তাং কথরশ্ব ১ হি যম্মা, প্রাগুক্তকথাজাতশ্রবণেনাগি 

ন তৃপ্যামি ॥৬-৮। 

হন্তেতি। হস্ত হর্যে। কষ্ণদৈপাষনস্ত ব্যাসম্ত মতং গ্রিয়ত্বেন সম্মতম্, উত্তমং মহচ্চ 
মহাঁভাবতং নাঁম আঁখ্যানম্, আঁদিত এব, তে তব সমীপে, কথবিস্তামি 1৯1 

শৃথিতি। হে দ্বিজ! শোৌনক। ত্বং মযা অশেষেণ পাকল্যেন কথ্যমানং সর্ধং শৃহু। 
যেন হি, তৎ মহাঁতাবতম্, শংসিতুং বম, মযাপি ইহ মহাঁন্ হয আনন্দঃ প্রবর্তৃতে ॥১০। 

ইতি মৃহামহোঁপাঁধ্যাফ-ভাবতাচার্ধ্য-শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্ধ্যবিরচিতাধাং মহাভারত- 
টাকাঁযাং ভাঁরতকৌ মুদীসমাধ্যায়ামাদিপর্র্বণি আদিবংশীবতারণে চতুঃপঞ্চাশভমোহধ্যাষঃ 11 

ভাবতভাবদীপঃ 
হি কথাভ্য এতাঃ কথাঃ শ্রেষ্ঠতরা ইতি ভাবঃ 1৫--৭॥ ভাবিতো যোগসংস্কত আআ! মনো 

ঘন্ত সভাবিতাত্া, তন্ত। পাঠান্তরে “নহি তৃপ্যামি কথ্যতি” ৷ ত্বয়ি কথয়তি সতি।৮--১০| 

ইতি শ্রীমহাভাবতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীষে ভারতভাবদীপে চতুঃপ্যাশত্ুমোহধ্যাঘঃ 1৫81 

ব্যাসের হৃদয়-সমুদ্র হইতে উৎপন্ন পবিত্র সেই মহাভাবত উপাখ্যান আমিও 

ব্থাবিধানে শুনিতে ইচ্ছা! করি। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ সৌতি! তুমি তাহ! বল। কাবণ, 
এ যাবৎ তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহাতে আমার তৃপ্তি হয় নাই” ॥৬__-৮॥ 

দৌতি বলিলেন-“মহরধি বেদব্যাসেব অভিমত উৎকৃষ্ট ও বৃহৎ সেই 
মহাভাঁবত প্রথম হইতেই আমি আঁপনাঁৰ নিকট বলিব ॥১৯1 

মহধি শৌনক! আমি আগ্ঘোপাস্ত বলিতেছি, আপনি সমস্তই শ্রবণ ককন। 
কেন না, সেই মহাভারত বলিবাব জন্ত আমারও এখন গুকতব আনন্দ উপস্থিত 
হইয়াছে” 1১০1 

(৮)""*সতাং শ্রেষ্ঠ! সর্ধরত্বময়ীমিমাম। নহি তৃপ্যামি কথ্যতি। 
" ক্ষ “**একোনযটিতমোহধ্যায়ঠ, “*“ষট্পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ইতি পাঠভেদে। 



পঞ্চপরধ্গশতমোইধ্যায়ঃ। 
রিড 

সৌতিরুবাচ। 

শ্রত্বা তু সর্পসত্রায় দীক্ষিতং জনমেজয়ম্। 

অভ্যগচ্ছদৃষিবিদবান্ কৃষ্ণ দৈপায়নভ্তদা ॥১॥ 

জনয়ামাস যং কালী শক্তেঃ পুত্রা পরাশরাৎ। 

কন্যৈব যমুনাীপে পাগুবানাং পিতামহম্ ॥২॥ 
জাতমাত্রশ্চ যঃ সপ্ভ ইষ্ট্যা দেহমবীবৃধৎ | 
বেদাংশ্চাধ্জগে সাক্গান্ সেতিহাসান্ মহাঁষশাঃ ॥৩1 

যং নৈতি তপসা কশ্চিন্ন বেদাধ্যয়নেন চ। 

ন ব্রতৈর্নোপবাসৈশ্চ ন প্রসূত্যা ন্ মন্ত্ুনা ॥৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
শ্রত্বেতি। বিদ্বান্ জ্ঞানী কৃষ্ছৈপায়ন খধিঃ জনমেজযং রাঁজানম্ সর্পস্ত্রায দীক্ষিত 

প্রবৃত্ত শ্রত্বা তু তদৈব তম্ অভ্যগচ্ছৎ |১| 
নু কোহসৌ কৃষ্কদৈপাধন ইতি পঞ্চভিস্তং বিশিনটি__জনযামাদেতি। কণ্তৈব অজীত- 

বিবাহৈব, কালী সত্যবতী, যমুনাষা নগ্ভা হীপে তোয়বেষ্টিতস্থানে, পাঁগুবানাং পিতামহং যং 

কৃষ্দৈপায়নম্, শক্জে £ পুত্রাঞ্থ পরাশরাৎ জনযামাঁস 1২। 
জাঁতেতি। যশ্চ কৃষ্ঠদ্পাষনঃ, জাতমাত্র এব সগ্ঘঃ ই্ট্যা ইচ্ছামাত্রেণ, দেহং নিজশবীবম, 

অবীবৃধৎ বদ্ধিতবান্। সাঙ্গান্ ব্যাকরণাদিসহিতান্ সেতিহাঁসাংস্চ বেদান্, অধিজগে অধীত- 

বান; ততশ্চ মহাযশা জাতিঃ ॥৩| 

ভাবতভাব্দীপঃ 

শ্রত্বেতি 1১| কালী সত্যবতী 0২ ইট্ট্যা ইচ্ছা, দেহং সগ্চোহবীবৃধৎ বদ্ধিতবান্। 
দ্দ্বেবীম্ত ইতি পাঁঠে দেবীৎ মীতরং ব্বদীনেন বা, সবন্বতীং ব! উপবূংহণৈরবীবুধৎ বন্ধিত- 
বান। দেবীবৃদ্ধিমেবীহ_বেদানিতি । চা বেদার্থান। অধিজগে অধিখতবান্ 1৩ যন্নৈ- 

সৌতি বলিলেন_-জ্ঞানী ও মন্ত্রজ্ঞ বেদব্যাস জনমেজয় বাঁজীকে সর্পসত্রে 
প্রবৃত্ত শুনিয়া তখনই সেম্ছাঁনে উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥১1 

সত্যব্তী কন্তা-অবস্থাতেই যমুনানদীব একটি দ্বীপে পাঁগুবগগণেব পিতামহ 
যে কৃষ্ণঘৈপাঁয়নকে শক্তি, পুত্র পবাশব হইতে জন্মাইয়াছিলেন ॥২1 

খিনি জন্মিবামাত্র তৎক্ষণাৎ আপন ইচ্ছান্থুসাবে আপন শবীবটীকে বৃদ্ধি 
কবিয়াছিলেন এবং অঙ্গ ও ইতিহাসের সহিত সমস্ত বেদ-অধ্যবন কবিরা 
মহাবশন্বী হইযাঁছিলেন ॥৩। 

(৪) যং নাতিতপসা."* ৷ 
ক 



৬৩৪ মহাভারতে আঁদি- 

বিব্যাসৈকং চতুর্ধ! যো৷ বেদং বেদবিদাং বরঃ। 
পরাববজ্ঞে। ব্রহ্ম কবিঃ সত্যব্রতঃ শুচিঃ ॥৫॥ 

ষঃ পাওুং ধূতরাষ্্ঞ্চ বিছুরপ্চাপ্যজীজনত । 
শন্তনোগ সন্ততিং তম্থন্ পুণ্যকীভির্মহাষশাঃ ॥৬॥ 
জনমেজয়স্ত বাঁজর্ধেঃ স মহাত্মা! সদক্তদা | 

বিবেশ সহিতঃ শিষ্ব্র্বেদব্দার্পারগৈঃ ॥৭॥ 

ভাবতকৌমুদী 
যমিতি। কশ্চিদপি জন+, যং কৃষ্তদ্বৈপাষনম্, তপসা ন, বেদ্াধ্যয়নেন ন, ব্রতৈর্ন, উপবাসৈর্ন, 

্রনত্যা সন্তানোৎপাঁদনেন চন, মন্থ্যনা যজ্ছেন চ ন, এতি অত্যেতি ম্ম। গমন্্য্ৈন্তে ক্রুতৌ৷ 
কুঁধি” ইত্যমবঃ 1৪ 

বিব্যাসেতি। পরং পবমাত্মানম্ অববং জীবাত্মানঞ্চ জানাতীতি সঃ; ত্রদ্ধা ব্রা্দণশ্চাসৌ 

খাষিরমন্দ্র্টা চেতি সঃ; কবিরবর্ধিতা, সত্যব্রতো যাথার্ঘ্যেন পাঁলিতশান্ত্নিয়মঃ শুচিঃ পবিভ্রঃ 

ব্রেবিদীং বরশ্চ, ঘঃ কৃষ্তৈপাধনঃ, একমেব বেদমূ, চতুর্ধা বিব্যাস বিভক্তবান্ ॥৫1 

যইতি। য্ৎকীন্তিকীর্ভনেহপি পুণ্যং জীয়তে স পুণ্যকীত্তিঃ, মহাঁষশাশ্চ ঘ; কৃষদৈপাষনঃ 
শন্তনো রাজ্ঞঃ, সন্ভতিং বংশম্, তথ্বন্ বিস্তারয়ন্ সন্, পাও ধৃতবাষর্চ বিছুরঞ্চ অজীজনৎ 
জনিতবান্॥৬| 

ভারতভাবদীপঃ 
তীতি। যং তপ-আদিনা কশ্চিন্নৈতি নাত্যেতি, নাঁতিশেতে ইতি প্রা্চ। যদ্বস্ব তপ-আদিনা 
কশ্চিন্নৈতি ন প্রাপ্পোতি, তদপ্যাত্তত্বমধিজগে ইতি পূর্করেণ সম্বন্ধঃ। তথা চ “ন কর্শণা ন 

প্রযা ধনেন নাষমাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন” ইত্যাদিশ্রোতিভ্যন্তপ- 

আদিনাপি ছুাপমাত্মতত্বং জাতমাত্র এবাধিগতবাঁনিত্যর্থঃ | মন্ত্যনা যজ্জেন 181 বিব্যান 

বিভক্তবান্। হোত্রাধধ্ধ্যবৌদগাত্রাণি কাগ্ডানি ভ্রেতান্থ্পযুক্তং কাধ পৃথক কৃতবানিত্যর্থঃ ৷ 
পরাববে নিরুপাধিসৌপাধিত্রক্ষণী জানাতীতি পরাবরজ্ঞঃ। ব্রদ্ধাধিঃ ত্রাহ্মণশ্চাসৌ মনটা 
চেত্যর্থঃ। কৰি: ক্রান্তম অতীতাঁদি ত্রর্শা 1৫॥ পুণ্যকীর্তির্সহাযশাঃ যো গুণোঘঃ 
শ্রধমাণস্তাদৃশগ্ুরণাঞ্জনে পুরুষং ব্যাপাবযতি সা কী্তিঃ, ঘথা যুহিষ্টিরস্ত ধর্শনিষ্ত্বম। কবিক্ষেপে 
অন্মাৎ, সংজ্ঞাযাং ভিচ,। যশ্চ গুণৌধে গৃহমাণঃ পুরুষমাহলাদযত্যেব, ন প্রবর্তষতি, স যশ: , 
যথা জ্যোত্স। চন্্ন্ত, যথা! বিষ্ঞোলেপকক্রযাক্রমণং পদত্রযেণ, বশিষ্টস্ত বা ক্ষমা, রামহ্য সেতু 

তপস্তা, বেদাধ্যযন, ব্রত, উপবাস, সন্তানোৎপাদ্ন এবং বজ্ঞানুষ্ঠানদবাবা 
বাহাঁকে কেহই অতিক্রম করিতে পারেন নাই ॥৪81 

আত্ম, ব্রন্মধি। কবি, সত্যব্রত, পবিত্র ও বেদজ্ঞশ্রে্ঠ যে কৃষ্ণদৈপারন 
এক বেদকে চাঁবিভাঁগে বিভক্ত কব্যাছেন ॥৫॥ 

পবিত্রকীন্তি ও মহাধণন্বী ঘে কৃ্ইবৈপান শান্তনু বাঞ্জাব বংশ বৃদ্ধিব জন্য 
ধৃতবাষ্ট, পা ও বিছ্ুবকে উৎপাদন কবিরাছিলেন ॥৬। 

(৭) তদ্যজ্রনদন্তদ।, ন'মহাত। সাস্তথা ** | 



পর্ববণণি পঞ্চপথ্চাশতমোহ্ধ্যায়ঃ ৬৬৫ 

তত্র রাজীনমাঁসীনং দদর্শ জনমেজযম্ | 
বৃতং সদস্তৈর্বহুভির্দেবৈবিব পুরন্দরম্ ॥৮॥ 
তথা মূর্ঘাভিযিক্তৈশ্চ নানাজনপদেশ্ববৈঃ । 
ধাত্বিগভির্র্ষকল্ৈশ্চ কুশ লৈর্যজ্ঞনংস্তবে ॥৯॥ (যুগ্মকম্) 
জনমেজয়স্ত রাজধিদৃষ্ট্ তম্থষিমাগতমৃ। 
সগপোহভ্যুদ্যষৌ তূর্ণং গ্রীত্যা ভবতসত্তমঃ ॥১০] 
কাঞ্চনং বিষ্বং ত্মৈ সদস্ানুমতঃ প্রভু | 
আসনং কল্পয়ামাস যথা শক্কো বুহস্পতেঃ ॥১১॥ 

ডি সঙল 

জনেতি। তদা ব্দেব্দো্গপারগৈঃ শিল্টৈঃ সহিতঃ, মহাত্মা স কষ্ণৈপায়ন:, বাঁজর্ষে- 
জর্নমেলযন্ত সদঃ সর্পসত্রসভাম্, বিবেশ প্রবিষ্টবান্। প্রবেশীনস্তবমেব স্বস্তত্বেন তদ্বণমিতি ন 
পূর্ববোজ্তা বিরোধঃ ॥৭| 

তব্রেতি। দেবৈঃ পুবন্দরম্ ইন্দ্রমিব, বহুভিঃ সদন্তৈঃ, তথ নানাজনপদেশ্বরৈঃ মুদ্ধীভি- 
ধিকৈঃ ক্ষত্বিষৈ বাজভিশ্চ, যজ্ঞন্ত সংস্তরে অঙ্গান্ঠানাদিভিবিস্তীবে, কুশলৈনিপুশৈঃ, ব্রক্ম- 

কল্লৈবিধাতৃতুল্যৈত, খত্বিগংভিঃ পুরোহিতৈশ্চ, বৃতং পরিবেষ্টিতম্, তত্র সদসি, আসীনমুপবিষ্টম্ 
জনমেজয়ং বাঁজানম্, দদর্শ স ইত্যন্যন্তঃ ॥৮--৭॥ 

জনেতি। ভরতসত্তমো রাঁজধির্রনমৈজযঘ্ত, তম্ খষিং বেদব্যাসম্ আগতং দৃষ্1, গণৈঃ 
অ্চরপার্থচরৈঃ সহেতি সগণঃ সন্, গ্রীত্যা ভক্ঞা, তুর্ণম্ অত্যুদ্যযৌ গাত্রোখানং 
কৃতবান্ ॥১০॥ 

কাঞ্চনমিতি। গ্রভুর্জনমেজষঃ, সদশ্যৈরন্থমতঃ সন্, য্থা শক্র ইন্দ্র বুহস্পতেঃ আসনং 

কল্পয্নতি, তথা তন্মৈ ব্যাঁসায, কাঁঞ্চনং স্থবর্ণমযম্, বিষ্টবং পীঠম্, আসনং কল্পযামাস 1১১ 

ভাব্তভাবদীপঃ 
ধশং ॥৬| সদো! যজ্মণ্ডুপম্ ॥৭॥ দেবৈরিত্যত্র "মেধৈ£” ইতি পাঠে মেধাশবান্মত্র্থীযোহ্্শ 
আগ্ঘচ, মেধাবন্তি্বহুতিরুহম্পতিভিবিবেত্যভূতোপমা, বৃহস্পতেবেকত্বাৎ 1৮ মৃরি প্ম্থানে 

বেদব্যাস বেদ ও বেদাক্শান্ত্রে পাঁবদর্শী শিশ্তুগণেব সহিত তখন বাজি 
জনমেজয়েব যক্ঞসভাঁয় প্রবেশ কবিলেন ॥৭॥ 

তিনি প্রবেশ কবিয়া দেখিলেন_রাঁজা জনমেজয় সভায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন ; 
আর দেবগণ যেমন দেববাজকে পবিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করেন, তেমন বহুতব 

সদন্ত, নানা দেশেব অধীশ্বব রাঁজগণ এবং যজ্ঞকার্যে নিপুণ ব্রহ্মীব তুল্য 
পুবৌহিতগণ রাজাকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান কবিতেছেন ॥৮--৯॥ 

ভবতবংশশ্রেষ্ঠ বাঁজধি জনমেজয় ম্ৃহধি বেদব্যাসকে উপস্থিত দেখিয়া, 
ভক্তিবশতঃ অনুচর ও পাশ্বচবগণেব সহিত সত্ব গাত্রোখান কবিলেন ॥১০॥ 



৬৩৬ মহাভীবতে আদি- 

তত্রোপবিষ্টং ববদং দেবধিগণপুজিতম্। 

পুজয়ামাস রাঁজেন্তরঃ শাস্তদৃষ্টেন কর্মণা ॥১২। 
পা্যমাঁচমনীষঞ্চ অর্ধ্যং গাঞ্চ বিধানতঃ | 

পিতাষহায় কৃষ্ণা তদহায হ্যবেদয়ৎ ॥১৩॥ 

প্রতিগৃহ তু তাং পুজাং পাগুবাজ্জনমেজয়াৎ | 

গাঁঞ্চেব সমনুজ্ঞাপ্য ব্যাসঃ গ্রীতোহভবভদা ॥১৪॥ 

ভাবতকৌমুদী 
তত্রেতি। রাঁজেন্্রো জনমেজযঃ, তত্র আসনে উপৰিষ্টমু, ববদম্ অভীষ্টদানযোগ্যম্ 

দেবধিগণপৃজিতং ব্যাসম্ শানষ্টেন কর্মণ। অনুষ্ঠানেন পৃজয়ামাস 1১২ ঃ 

পাঁছমিতি। পিতামহাধ, অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহীয় তদর্হীয় পূজাযোগ্যাঁষ, কৃষ্ণীয় কৃষ্ণীবতাবায় 

ব্যাসাঘ, পাগ্যম্, আচমনীষঞ্চ, অর্ধাঞ্চ বিধানতঃ *গৃহমেধিনঃ শ্রোত্রিষাযাভ্যাগতাষ মহোক্ষং বা 

মহাঁজং ব| নির্বপন্তি” ইতি বশিষ্টস্থতেঃ গাং বুধভঞ্চ, স্যাবেদয়ৎ বাজেতি শেষঃ ॥১৩| 

গ্রতীতি। ব্যাসঃ পাণুবাজ্জনমেজযাৎ্, তাং পৃজাং প্রতিগৃহা, তদ্দভ্তং গাঁং বৃষভঞ্চ, সমনজ্ঞপ্য 

গৃহামীতি বিজ্ঞপ্য, তদ। প্রীত; অভবৎ 1১৪1 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
অভিষিক্তৈূর্্ধীভিযিকতৈঃ। যজ্ঞমংস্তবে যঙ্ঞঙ্ধানাং বচনানুষ্টানে ইত্যর্ঘঃ 1৯--১২॥ পিতামহ 
্রথতুল্যাষ, রুষ্ণীয ব্যাসায ॥১৩| বিষ্টবাঁদিভিুপর্বার্চনং দশিতম্, তত্র নিবেদিতা গাং 
সমনুজ্ঞাপিতবান্ ব্যাসো “মা গামনাগা”মিতি মন্তরলি্কাৎ তন্তা অবধ্যত্বং মন্তমানঃ। তদ্যখৈৰ 
“আদৌ মন্ুয্যবাজ আগতেহস্থন্মিন্ বার্িত্যুক্ষাণং বা বেহতং বা! ক্ষদত্তে” ইত্যর্থবাস্ত বাগগ্রাপ্তা- 
বান্বরূপো ন বিধাধকঃ, মাবধিষ্টেতি নিষেধগিলগস্য অনাগাঁমিতি নিবপরাধত্বহেতৃপোদগ্লি- 
তন্ত প্রবলতবত্বৎ। বেহতং বন্ধ্যা গাং ক্ষ্দস্তে হিংসন্তি ॥১৪। উপোঁপবিগ্ত সমীপে 

তাহাব পব ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতিব আসন কল্পনা করেন, তেমন সদস্তগর্ণেব 
অনুমতিক্রমে বাঁজা জনমেজয় বেদব্যাসেব জন্য ব্বর্ণমষ একখানি পীঠকে 
আনন কল্পনা কৰবিলেন ॥১১॥ 

দ্েবগণ ও খবিগণেৰ সম্মানিত এবং বব দীন করিতে সমর্থ বেদব্যাস, 

সেই আসনে উপবেশন কবিলেন, তখন রাজা! শান্দরানুসারে তীহাৰ পুজ। 
কবিলেন ॥১২॥ 

বাজা, পুজার যোগ্য অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ বেদব্যাসকে পাচ, অর্ধ্য, আচমনীয় 
এবং শান্ত্র অনুসাঁবে এক্টী বৃষ নিবেদন করিলেন ॥১৩। 

বেদব্যাস জনমেজয়েব নিকট হইতে সেই পুজা গ্রহণ কবিয়া এবং গব্টা 
পাঁইযাছি ইহা জানাইয়া, তখন আনন্দ প্রকাঁশ করিলেন ॥১৪॥ 

(১৪) গাব দমনুজ্ঞায়-.* | 



পর্বণি পঞ্চপর্চাশভমোহধ্যায়ঃ | ৬৩৭ 

তথা চ পুজযিত্বা তং প্রণয়াৎ প্রপিতামহ্ম্। 
উপোপবিষ্ত প্রীতাত্বা পর্য্যপৃচ্ছদনাময়ষ্ ॥১৫॥ 
ভগবানপি তং দুষ্ট কুশলং প্রতিবেগ্য চ। 
সদস্যৈঃ পুজিতঃ সবৈর্বঃ সদস্তান্ প্রত্যপুজষ ॥১৬ 
ততত্ত সহিতঃ সর্বৈবঃ সদন্ডৈ্নমেজযঃ | 
ইদং পশ্চাদ্দিজশ্রেষ্ঠং পর্য্যপুচ্ছৎ কৃতাঞ্জলিঃ ॥১৭॥ 

জনমেজয উবাচ । 

কুরূণাং পাণুবানাঞ্চ ভবাঁন্ প্রত্যক্ষদর্ণিবান্। 
তেষাঁং চবিতমিচ্ছাঁমি কথ্যমানং ত্বয! ঘিজ 1 ॥১৮| 

ভাঁবতকৌমুদ্ী 
তথেতি। বাজা চ, প্রণধাদ্ক্িতঃ। তথা তেন প্রকাবেণ, প্রপিতামহং তং ব্যাস, 

পৃজযিত্থা, ততস্বীকাবেণ গ্রীতাত্মা সন্, উপ সমীপে উপবিশ্ঠ, অনামযং কুশলম, পধ্যপৃচ্ছৎ ১৫ 

ভগবানিতি। ভগবান্ মাহাত্মাবান্ ব্যাসেহপি, স্পেহেন তং জনমেজযং দৃষ্টা, কুশলং 

প্রতিবেগ্ত বিজ্ঞাপ্য, সর্বৈঃ স্স্ৈঃ পৃজিতঃ জন্, তান্ সদস্তান্, গ্রতাপূজযৎ ॥১৬| 

তত ইতি। ততঃ পশ্চাু, সর্ধৈ: সদললৈঃ সহিতো! জনমেজযঃ, ক্ুতাঞ্জলিঃ সন, দবিজশ্রেষ্ঠং 

ব্যাসম্, ইদং পর্যযপুচ্ছৎ ॥১৭॥ 

কৃবণামিতি। হে দ্বিজ। ভবান্, কুৰণাং পাঁওবানাঞ্চ সর্ব বৃত্তান্তম্, প্রত্যক্ষেণ দুষ্টবানিতি 
গ্রত্যক্ষদ্র্শিবান্, ভ্রবন্তপ্রতাষে দ্শেবিভাগমঃ প্রত্যয়তকাবলোপঃ সমাঁসশ্চার্যঃ ১ অতএব ত্য! 

তেষাং চরিতং কথ্যমানম্ ইচ্ছামি 0১৮ 

ভাঁবতভাঁবদীপঃ 

উপবি্ঠ 1১৫। গ্রুতিবেছ্য গ্রতিজ্ঞাপ্য । অন্র পূজা স্তিবেব ॥১৬| ইদং বক্ষ্যমাণম্ ॥১৭| 

প্রত্যক্ষরর্মিতবান্ প্রত্যক্ষদর্শী ৷ “অন্তেভ্যোহপি দৃ্ান্তে” ইতি বনিপ,॥১৮ ভেদো টৈরম্। 

জনমেজয ভক্তিবশতঃ সেইভাবে অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ বেদব্যাসেব পুজা 
কবিয়া, আনন্দিত চিত্তে তাঁহাঁৰ নিকট বসিয়া, মঙ্গল জিজ্ঞাসা কবিলেন ॥১৫॥ 

ব্দব্যাসও জনম্জযেব প্রতি সন্সেহ দৃণ্টিপাত কবিয়া মঙ্গল জানাইলেন ; 
পবে সমস্ত সদস্তেবা তাহাব সন্মান কৰিলে, তিনিও তীহাদেব প্রতি সম্মান 
জানাইলেন ॥১৬। 

তাহাৰ পব সদস্তগণেব সহিত জনমেজয কৃতাগুলি হইযা, বেদব্যাসকে এই 
বিষষ জিজ্ঞাসা কবিলেন ॥১৭॥ 

জনমেজষ বলিলেন-_“মহধি! আপনি পাগুবগ্ণ ও কৌরবগণেব সমস্ত 
ঘটনাই প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন ; অতএব আমি ইচ্ছা কবি যে আপনি 

তাহাঁদের সকল চরিভ্ত্র বলেন ॥১৮। 
4 



৬৩৮ মহাভারতে আদি- 

কথং সমভবন্ডেদস্তেষামক্লিষ্টকন্দ্রণাম্। 

তচ্চ যুদ্ধং কথং বং ভূতান্তকরণং মহৎ ॥১৯৯॥ 

পিতামহানীং সর্ববধাং দৈবেনাবিষউচেতপাম্। 
কা স্ত্যেনৈতম্মমাচক্ষ। যথাবৃভং দ্রিজোতম ! ॥২০] 

সৌতিরুবাচ। 
তস্ত তদ্ঘচনং শ্রুত্বা কৃষ্ণদৈপায়নভ্তরা। | 
শশাস শিষ্যমাসীনং বৈশম্পায়নমন্তিকে ॥২১॥ 

ব্যাস উবাঁচ। 
কুরণাং পাণুবানাঞ্চ যথা ভেদোহভবৎ পুরা । 
তদন্যৈ সর্ববমাচক্ষ, যম্মভঃ শ্র্তবানসি ॥২২| 

কথমিতি। কথং কেন হেতুনা, অকিষ্টকর্মণাং নৈপুণ্যাদনায়াসসাধ্যকার্যযাণাম্ তেষাং 
কুরণাং পাঁগবানাঁঞ্চ। ভেদঃ সমভবৎ ) কথঞ্চ তৎ ভূতান্তকবণৎ মনুস্তাদিপ্রাণিনাশজনকমূ 

মহদ্যুদ্ধম বু্তং জাতম্ ॥১৪] | 

পিতেতি। হে ঘিজোত্তম। দৈবেনাবিষ্টচেতসাং নিয্নতিগ্রেরিতানীমিত্যর্থ, সর্বষাং 
পিতামহাঁনাঁং যুধিষ্টিরাঁদীনাম, এতচ্চবিতম্, যথাবৃত্তং যথাঘটিতম্, কামান সাঁকল্যেন। মম 
সমীপে, আঁচক্ষ, ব্রুহি ॥২০। 

তস্তেতি। তদ! কৃষ্ণদৈপায়নো ব্যাসঃ, তশ্ত জনমেজয়ন্য, তৎ বচনং শ্রত্বা, অস্তিকে 
আসীনমুপবিষ্টম্$ বৈশম্পায়নং নাম শিল্তম১ শশাস বক্তুমাদিদেশ। নিজমুখেন কচিমিজ- 
গুণাদিবর্ণনে মহান্ সক্কৌচো৷ ভববীতি শিশ্তং প্রতি বক্তুমাঁদেশঃ ॥২১| 

কুৰণামিতি। হে বৈশম্পীয়ন। পুরা! কুরূণাং পাঁগুবাঁনাঞ্চ যথা ভেদঃ পবষ্পরবিরোধঃ 

অভবৎ, ফচ ত্বং মত্তো৷ মম সকাশাৎ শ্রুতবান্ অনি, তৎ সর্ব, অন্মৈ জনমেজযায়, আচ 
ব্রাহি1২২। 

পাগুবগণ ও কৌববগণের সমস্ত কাধ্যই অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পাঁবিতঃ 
এ অবস্থায় তাহাঁদেব কি করিষা বিবোধ জন্মিল? এবং কি করিয়াই বা 
প্রীণিনাশক সেই গুকতব যুদ্ধ ঘটিল ?॥১৯॥ 

হে ত্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আমাৰ পূর্ব্বপুকষগণ দৈবের প্রেবণায় যাহা কিছু কবিয়া- 
ছিলেন, আঁপনি সেই সকল বৃত্তাস্ত যথাঁধথভাঁবে আমার নিকট বলুন” ॥২৭। 

সৌতি বলিলেন-_-“তখন বেদব্যাস জনমেজঘ বাজার দেই কথা শুনিয়া, 
নিকটে উপবিষ্ট বৈশম্পীষননামক শিষ্তকে সেই সমস্ত বলিবাব জন্য আদেশ 
কবিলেন” ॥২১॥ 

ব্দব্যাস বলিলেন_-“বৈশম্পায়ন পুর্ব কৌববগণ ও পাগুবগণেব যে ভাবে 
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গুরোর্বচনমাজ্ঞায় স তু বিপ্র্ধভত্তদা । 
আঁচচক্ষে ততঃ সর্ববমিতিহাঁসং পুরাতনষ্ ॥২৩॥ 

রাজ্রে তল্মৈ সদস্তেভ্যঃ পাধিবেভ্যশ্চ সর্ববশঃ | 
ভেদ্ং সর্বববিনাশঞ্চ কুরুপাগুবয়োস্তদা ॥২৪॥ (যুগ্নকম্) 

ইতি শ্রীমহাঁভারতে শতসাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ববণি 

আদিবংশাব্তারণে কথানুবন্ধো! নাম পঞ্চপঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ ॥০) % 
৪ 5 ৩ 

শপ পরাহাজ ভাজ ভন কন জা জ ক 

ভাঁবতকৌমুদ্ী 
গুরোবিতি। তাস বিপ্রর্ষভো] ত্রার্ঘণশ্রেষ্টো বৈশস্পাষনঃ, গুবোর্যাসম্ত, বচনং তদাদেশ- 

বাক্যম, আজ্ঞায় শ্রত্বা, ততঃ পরম্। তন্পৈ জনমেজযাষ রাজ্ছে। সর্বশঃ সর্ধেভাঃ সদশ্ডেভাঃ 
পাঁর্থিবেভ্যো রাঁজ্ভ্যস্চ, তদ্ তৎকালীনম্, বুরুপাগুবয়োর্ডেদং সর্ববিনাশধ। তদাদিকমিত্যর্থঃ। 

পুরাতনং সর্ববমূ ইতিহাসং যথীযথবৃততীত্তমূ, আচচক্ষে উক্তবান্ 1২৩২৪ 

ইতি মহাঁমহোপাঁধ্যায-ভারতাচার্ধয-শ্রীহরিদীসসিদ্ধান্তবাগীশভট্রাচাধ্যবিরচিতাযাঁং মহাঁভাবতটীকাঁয়াং 

ভাঁরতকৌ মুদ্রীসমাখ্যাফ়ামীদিপর্ববণি আদিবংশাব্তাঁরণে পঞ্চপর্ধাশত্তমোহ্ধ্যায়ঃ 1০1 

শপ সি হা 

ভাঁবতভাবদীপঃ 

অকিষ্টং রাগছেষাদিশূন্যং করা যেষাং তেষামরলিষটকর্মণাঁম্ ॥১৯। পিতামহানাং প্রপিতামহানাম্ 
1২০--২৩| ভেদং বৈবৈমূলমূ, সর্বাবিনাশঞ্চ তৎফলম্ |২৪। 

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বণি নৈলকষ্ঠীষে ভারতভাব্দীপে পঞ্চপঞ্চাশতুমোহধ্যাষঃ 1৫1 
৪ ঈ% 2 

বিরোধ ছঘটিয়াছিল, খাহা তুমি আমাৰ নিকট শুনিয়াছ, সেই সমস্ত বৃত্তাস্ত 
জনমেজযেব নিকট বল ॥২২। 

তখন ত্রাপ্ষণশ্রেষ্ঠ বৈশম্পায়ন গুকদেবের আদেশ পাইয়া, রাজা জনমেজয়, 
সমস্ত সদন্ত ও সমস্ত বাঁজাব নিকট তৎকালীন কুক-পাগুবদের বিবোধ ও 
সর্ধ্বনাঁশেব সমস্ত বিববণ বলিতে আবন্ত করিলেন” ॥২৩--২৪॥ 

3 ক 22 

*%* “*যটিতমোহধ্যায়ঠ১ **স্গ্পধ্াশোহ্ধ্যায়ঃ ইতি পাঠভেদৌ। 
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বৈশম্পাষন উবাচ গু 
গুববে প্রাউনমস্কৃত্য মনোবৃদ্ধিসমাধিভিঃ। 

সম্পৃজ্য চ ঘিজান্ সর্ববাংস্তথান্যান্ বিদ্রযো৷ জনাঁন্ ॥১। 

মহর্ষেবিশ্রুততস্তেহ সর্বলোকেধু ধীমতঃ। 
প্রবক্ষ্যামি মতং কৃনং ব্যাসম্তাস্য মহাত্বনঃ ॥২। (ধুগাকম্) 

শ্রোতুং পাত্রঞ্চ বাজন.। ত্বং প্রাপ্যেমাং ভাঁবতীং বথাম্। 
গুবোর্বক্ পবিষ্পন্দো মনঃ প্রোৎ্সাহতীৰ মে ॥৩। 

ভাঁবতকথনীবস্তে মঙ্গলমাঁচরন্নাহ--গুবব ইতি। প্রীকৃ ভাবতকথনাবস্তাৎ পূর্ববম্। মনশ্চ 

বুদ্িস্ততগ্রযুক্তা ভক্তিশ্চ তয়োঃ সমাধষ একাগ্র্যাণি বহুবচনাৎ কাঁষসংগ্রহঃ, বচনখৈতদেব : 

তেন চ ভক্ত্যা কাঁধমনোবাগ.ভিরিত্যর্থ, গুববে ব্যাসায নমগৃত্য, সর্ববান্ ছিজান্ ত্রার্মণাঁন। 
তথা অন্ঠান্ কষত্রিযাদীন্ বিছুষে! জানিনো জনাংস্চ, সম্পূজ্য ঘথাঘোগ্যং সম্মান্ত, ইহ এষু, সর্ব- 
লোকেধু, বিশ্রুতস্ত বিখ্যাতস্ত, ধীমতো জ্ঞানিনঃ মহাত্বনঃ অস্ত মহধের্বযাসস্ত, কৃত্মং সর্ববম্ঃ মতম্ 
অভিপ্রেতং ভাঁরতম্, প্রবক্্যামি ॥১--২| 

শ্রোতুমিতি। হে রাজন্। অর্থ, শ্রোতুম্, পান্তং তছ্টিতগুণবত্বাদধিকাধী, অহঞ্চ ইমাং 
ভাঁবতীং কথাং প্রাপ্য শ্ববক্তব্যত্বেন লব্ধ স্থিতোইন্্ীতি শেষঃ। অতএব গুরোর্ব্যাসস্ত অযং 
বক্তপরিষ্পন্দঃ 'ভারতং জহি" ইত্যাদেষ্টং মুখষ্পন্দনমূ, মে মম মনঃ, প্রোৎসাহতীব প্রকর্ষে 
পোৎ্সাহযতীব। ইনে! লোপ আর্ক ॥৩| 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
গুরবে ইতি। মনোবুদ্ধিসমাধিভিঃ মন ইত্যটাঙ্ষোপলক্ষণমূ, বুদ্ধীতি ভক্তিশ্রদ্ধয়োঃ সমাধি- 

শ্চিত্ৈকাগ্রাম্। সম্পূজ্য নমন্কারাদিনা মানগ়িত্বা ॥১--২॥ প্রাৎ্সাহতীব প্রোথসাহ্যতীব। 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_প্রথমে ভর্তিপুবর্ক কায়মনোবাক্যে গুকদেবকে 
নমক্কীৰ করিয়া, পবে সমস্ত ব্রাহ্মণ এবং অন্তান্ত জ্ঞীনিগণের যথাযোগ্য সম্মান 

করিয়া» ত্রিভূবনবিখ্যাত, জ্ঞানী ও মহাঁত্সা এই মহধি বেদব্যাসেব অভিপ্রেত 
সমস্ত মহাভাবত আমি বলিব ॥১-_২॥ 

মহাবাজ! আপনিও মহাভাবত শুনিবাৰ উপযুক্ত পাত্র; আমিও সেই িনি:827065827851855-85155555515889558855155 
* *শৃনু বাঁজন্। যথা বীরা! ভ্রাতরঃ পঞ্চ পাণ্ডবাঃ। বিরোধম্গচ্ছন্ত ধার্তরাষ্ট্ৈহ্রা- 

আভিঃ1” অয়মধিকঃ স্লোকো দাক্ষিণাত্যপুস্তকে । 
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শুণু বাজন্। যথা ভেদঃ কুরুপাগুবয়োবভূৎ | 
বাজ্যার্থে দ্যুতসম্ভুতো বনবাঁসম্তঘৈব চ ॥8॥ 
যথা চ যুদ্ধমভবৎ পৃথিবীক্ষ়কাবকমূ। 
তত্তেহহং কথযিধ্যামি পুচ্ছতে ভবতর্ষভ ! ॥৫॥ (যুখাকম্) 
মুতে পিতবি তে বীব৷ বনাদেত্য স্বমন্দিবমূ। 
নচিবাদেব বিদাংসো বেদে ধনুষি চাভবন্ ॥৬| 
তাংস্তথা সত্ববীর্য্যৌজঃসম্পন্নান্ পৌবসন্মতান্ | 
নামৃষন্ কুববো! দৃষ্ট। পাগুবান্ শ্ীযশোভূতঃ ॥৭॥ 

ভাবতকৌমুদী 
শৃ্থিতি। হে বাঁজন্। শুনু; যথা কুকপাগুবযোর্ডেদো বিরোধঃ অভুৎঃ তথা যথা চ 

বাজ্যার্থে দতসন্তৃতঃ পাশক্রীভাপ্রযুক্তঃ পাগবানাৎ বনবাসোহভূৎ » যথা চ পৃথিবীক্ষষকারকং 
পৃথিবীস্থবীবগণনাশহেতৃভূতং যুদ্ধমভবৎ » হে ভবতর্ষভ। ভব্তবংশশ্রেষ্ঠ। অহ্মূ, পৃচ্ছতে 
তে তৃভ্যম,, তৎ সর্ব্বং কথয়িস্যামি (৪-_৫| 

"আঁচার্ধ্যাণামিযং শৈলী যৎ সংক্ষেপেণাভিধায বিস্তরেণাভিধত্ে ইতি ন্যাষেন প্রাক্ 
সংক্ষেপেণ ভারতমাহ-_মৃত ইতি। পিতবি পা্ডো মতে সতি, তে বীবাঃ পাঁওবাঃ বনাৎ 
শ্বমন্দিরমেত্য, নচিবাদেব বেদে ধন্ুষি চ বিদ্বাংসঃ অভবন্॥৬ 

তানিতি। কুরবো দুর্য্যোধনাদয তাঁন্ পাগুবান্, তথা তাদুশান্, সত্মধ্যবসায়ঃ বীর্ধ্যং 

বলম্ ওজন্তেজশ্চ তৈঃ অম্পন্নান্, পৌবৈর্জনৈঃ সম্মতান্, অভিপ্রেতান্, শ্রীষশোভূতঃ কাস্তি- 
সুখ্যাতিশালিনশ্চ, দৃ্া, ন অমৃষ্ন্ নাসহস্ত ॥৭ 

ভারতভাবদীপঃ 
পরিষ্পন্াত্বং কথাং কথষেত্যাজ্জাবচনম্, তজ্ন্যা মৃত প্রীতি আ প্রোৎসাহযতি 1৩-_-৫। 

মহাঁভাবত বলিবাৰ আদেশ পাইযাছি ; অতএব গ্তকদেবেব এই আদেশ 
আমাব মনকে যেন উৎসাহিত কবিতেছে 1৩। 

মহাবাজ। শ্রবণ ককন, যে ভাবে কুক-পাণগুবদেব পবস্পব বিবোধ 
ঘটিযাঁছিল, যে বপে বাঁজ্যলাভেব জন্ত পাঁশাখেলাষ পাঁগুবদেব বনবাঁস হইয়াছিল 
এবং যে ভাবে পৃথিবীব সমস্ত বীবগণেব ধ্বংসেব কাবণ সেই যুদ্ধ ঘটিযাছিল, 
তাহা সমস্তই আপনাব নিকট আমি বলিব ॥৪-__৫॥ 

পাঁওুব মৃত্যু হইলে পৰ, মহাঁবীব পাঁগুব্গণ বন হইতে আপন ভবনে আসিয়া, 
অচিবকাঁলমধ্যেই বেদে এবং ধনুর্বেদে অভিজ্ঞ হইযাঁছিলেন ॥৬1 

দর্য্যোধনপ্রভূতি কৌববগণ পাগুবগণকে সেই প্রকার অধ্যবসায়ী,, বলবান্, 
তেজত্বী, পুববাসিগগণেৰ প্রিষ, জুন্বব ও যশম্বী দেখিয়া, সহা করিতে পারিলেন না ॥ণ॥ 

চা 



৬৪২ মহাভাবতে আদি- 

ততো দুর্ষোধনঃ ভুবঃ কর্ণস্চ সহসৌবলঃ | 
তেষাঁং নিগ্রহনিরবাসান্ বিবিধাংস্তে সমাবভন্ ॥৮॥ 

ততো দর্য্যোধনঃ তু কুলিঙ্গস্য মতে স্থিতঃ। 
পাগুবান্ বিবিধোপারৈ বাজ্যহেতোবগীড়ঘ ॥৯॥ 
দাদাবথ বিষং পাঁপো ভীমাষ ধূতবা্ট্ীজঃ। 

জবয়ামাস তথ্বীবঃ সহানেন বুকোদরঃ ॥১০॥ 

প্রমাণকোট্যাং সংশ্প্তং পুনর্বদ্। বুকোদবম্। 
তোয়েষু ভীমং গল্গায়াঃ প্রক্ষিপ্য পুরমাত্রজৎ ॥১১। 

ভাবতকৌমুদী 
তত ইতি। ততঃ পরম, ক্রুরো! দুর্যোধনঃ। সৌবলেন শ্রকুনিনা সহেতি স্হসৌবল: 

কর্ণ্চ, তে সর্বে, তেষাঁং পাগুবানাম্, বিবিধান্ নিগ্রহনির্ধধবাসান্ যাতনাবিধাননির্বাসনানি 

সমাবভন্ সমারতত্ত 1৮ 
তত ইতি। ততঃ; কুলিঙগস্ত বক্রতাদিকুৎসিতচিহধারিণ: শকুনেঃ, মতে স্থিত: তরে 

দুরধ্যোধনং, বাজ্যহেতো» বিবিধোপাধৈঃ, পাগুবান্, অগীভযৎ ॥৯] 
নন কে তে বিবিধোপাধা ইত্যাহ--দদাবিতি। অথ পীভাদানারজে। পাপো ধতরাইুজো 

দুর্যোধনঃ, ভীমায় বিষং দদ। বীর, বৃকস্তা ব্যাস্রবিশেষস্তেব উদর হস্ত স ভীমঃ অল্নেন 

সহ তথ বিষং জরযাঁমাস জীর্ণং কৃতবান্ ॥১০। 

প্রমাণেতি। পুনঃ, প্রমাণকোটিযাং তদাখ্যস্থানে, সংহুপ্তং নিদ্রিতং বৃকোদবং ভীমম্। বন্দী 

গঙ্গাযান্তোয়েষু প্রন্দিপ্য, গুম আব্রজৎ আগতবান্ দুর্য্যোধন ইতি সম্বন্ধঃ 1১১1 

ভাব্তভাবদীপঃ 
নচিরাৎ শগ্রং বিদ্বাংসোঁহভবন্ ॥৬| সত্বং দেহুবলম্। বীধ্যমুৎসাহঃ। ওজশ্িততেন্রিষবলমূ 
॥৭--৮| কুলিঙ্বস্ত পক্ষিণো মতে সাহসে, স হি সিংহদখ্রান্তর্গতং মাংসমাদাতুং যততে। 
কলিঙগস্তেত)/পপাঠ১ ॥৯ সাঁহসমেবাহ--দদাবিত্যাদিনা ॥১০। প্রমাণকোটযাং গঙ্গাধাতীর্ঘ- 

তাঁহাব পৰ জ্ঞুবস্বভাব ছুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি--ইহাবা পাগুবগণের 
উপব নানীপ্রকাব উপদ্রব কবিতে আঁবন্ত করিলেন ॥৮| 

তদ্নস্তব শকুনিব মতে পবিচালিত খলপ্রকৃতি দূর্যোধন বাজ্য হস্তগত 
কবিবাঁর জন্ত, নাঁনাবিধ উপাঁষে পাগুবদিগকে যাতনা দিতে লাগিলেন ॥৯| 

প্রথমে পাপাত্ম। ছুপ্যোধন ভীমকে অন্নেব সহিত বিষ দান কবিলেন ; মহাঁবীৰ 
ভীমও অন্নেব সহিত সে বিষকে জীর্ণ কবিয়া ফেলিলেন ॥১০। 

আবার, ভীম প্রমাণকোটিনামক স্থানে নিদ্রা বাইতেছিলেন, তখন ছুর্য্যোধন 
তীহাকে বাঁধিয়া গঙ্গাজলে ফেলিয়া দিষা, বাড়ী চলিষাঁ আসিলেন ॥১১ 



পর্ববণি - বট পঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ | ৬৪৩ 

যদা বিবুদ্ধঃ কৌন্তেষক্তদা সঙ্থিদ্য বন্ধনমূ । 
উদ্তিষ্ম্মহাবাহর্ভীমসেনো গতব্যথঃ ॥১২| 
আঁশীবিষৈ? কুষ্ণস্গৈঃ সৃপ্তঞ্েনমদংশয়তু | 
সর্বেষ্বেবালদেশেষু ন মমার স শক্রহা ॥১৩॥ 

তেযান্ত বিপ্রকারেষু তেষু তেয়ু মহামতিঃ | 
মৌক্ষণে প্রতিকারে চ বিছ্ুরোহবহিতোহভবহ, 0১৪) 

্বর্গস্থো জীবলোকস্ত যথা শক্রঃ সুখাবহঃ |. 
পাগুবানাং তথা নিত্য বিভুরোহপি হুখাবিহঃ ॥১৫॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 
যদ্তি। যদা মহাবাহঃ কৌন্েষো ভীমসেনঃ বিবুদ্ধো জাগরিতঃ, তর্দা সঃ বন্ধনং 

সংছিগ্ধ, গতব্যথঃ সন্, গঙ্গায়ান্তোয়াৎ উদৃতিষ্ঠৎ ॥১২1 
আশীতি। স্বপ্তং নিত্রিতঞ্চ, এনং ভীমম, সর্ধেঘেব অন্্দেশেষুঃ আীবিষৈস্তীক্ষবিবৈঃ, 

কৃষসর্পৈ: কুষ্ধবর্ণপন্নগৈঃ, অদংশয়ৎ তুর্য্যোধন ইত্যন্যক্গঃ ১ তথাপি শত্রহা! শত্রহস্তা, স ভীমো 
ন মমার দৈবাকুল্যাৎ 7১৩] 

তেষাঁমিতি। মহাঁমতিবিছুরঃ। তেষাং পাওবানাম। তেবু তেযু বিপ্রকাকেবু বিপথ- 

প্রয়োগেষু। যোক্ষণে তেত্যো মোচনে, প্রতিকাবে তন্নিবাবণে চ” অবহিতঃ সাবধানতয়া প্রবৃত্ঃ 
অভব্ ॥১৪। 

নহু প্রাধেণাসন্নিহিতো বিদুরস্তত্র কথং সম্র্থ আসীদিত্যাহ--গর্স্থ ইতি। যথা শত্রু ইন্ত্ঃ 
্ব্গস্থোহপি সন্, মেঘবাবিব্ধণাঁদিনা জীবলোকস্ সুখাঁবহেো! ভবতি » তথা বিছুরোহপি দুবস্থঃ 
সন্। উপায়প্রয়োগেণ নিত্যং পাঁগবানাং সখাবহৌহভবৎ ॥১৫। 

ভারতভাবদীপঃ 
বিশেষে । বৃকনামা ব্হুভক্ষোহগ্রিরুদরে যস্ত স বুকোদরং |১১--১৩1 বিপ্রকারে ঘপকারেবু। 
মোক্ষণে প্রাপ্তাপন্নিবারণে । প্রতিকাবে প্রাতিভট্যেন শত্রোবপ্যাপদি নিপাঁতনে 1১৪--১৫1 

সেই অবস্থায় ভীম য্থখন চৈতন্য লাভ করিলেন, তখন তিনি সে বন্ধন ছিন্ন 

করিয়া, বেদনাবিহীন অবস্থায় উঠিয়া আঁসিলেন ॥১২1 

ছুধ্যোধন নিদ্রিত ভীমসেনেব সমস্ত অঙ্গে তীক্ষবিব সর্পদ্বাবা দংশন 

কবাইলেন ; কিন্ত তথাপি দৈবেব আন্গুকুল্যে শত্রহস্তা ভীম তাহাতে মবিলেন 
না ॥১৩। 

পাগুব্গণেব সেই সকল বিপদ উপস্থিত হইতে থাকিলে, তাহা হইতে 
তাহাদিগকে মুক্ত কৰা এবং তাহাব প্রতিবিধান কব! ইত্যাদি বিববে মহামতি 
বিছুব সতর্কতাঁসহকারে প্রবৃত্ত ছিলেন ॥১৪। 

ইন্দ্র যেমন স্বর্গে থাকিযাও জীবলোৌকেব মঙ্গল সম্পাদন কবেন, তেমন 
বিছুরও দূরে থাঁকিরা সর্বদাই পাগবদের মঙ্গল সম্পাদন কবিতেন ॥১৫॥ 



৬৪৪ মহাভাঁবতে আদি- 

যদা তু বিবিধোপাফৈঃ সংরূতৈবিরতৈরপি । 
নাশকদিনিহন্তং তান্ দৈবভাব্যর্ঘবঙ্গিতান্ ॥১৬॥ 

ততঃ সংমন্ত্য সচিবৈরুিছুঃশোসনাদিভিঃ | 
ধুতরাষ্ট্রমনুজ্ঞপ্য জাতুঘঃ গৃহমাদিশত, ॥১৭॥ (যুখাকম্) 
স্থতপ্রিয়েষী তান্ রাজ পাণুবানন্বিকাস্থৃতঃ। 
ততে! বিবাঁসয়ামাস রাজ্যভোগবৃভূক্ষয়! ॥১৮॥ 

তে প্রাতিষঠন্ত সহিত নণীবান্ীগসাহ্বযাঁৎু। 
প্রস্থান চাভবম্ান্ত্রী কতা তেষাঁং মহাত্বনাম্ ॥১৯॥ 

তেন মুক্তা জতুগৃহানিনীথে গ্রীন্রবন্ বনম্। 

ততঃ সম্প্রাপ্য কৌন্ডেয়ো। নগরং বাঁরণাঁবতম্ ॥২০॥ 
_... ভাবতকৌমুদরী 

যর্দেতি। যদা! তু দূর্য্যোধনঃ, সংবৃতৈ“গৈ: বিবৃতৈরপি প্রকাশিতৈষ্চ বিবিধোপারৈঃ 

দৈবেন পাগুবানামেব শুভাদৃষ্টেন ভাবী যঃ অর্থো বাজ্যলাভত্তশ্মৈ বঙ্গিতান্, তান্ পাওবান। 

বিনিহস্ব, ন অশকৎ্, ততস্তদা বৃষছুঃশাসনাদিভিঃ কর্ণছুঃশাসনপ্রভৃতিতিঃ সহঃ সংঘ 

ধৃতরাষ্ট্রম্ অনুজাপ্য ধৃতবাষ্রেণ অন্ুজাঁং কারযিত্বা, জাডৃষং লাক্মামযং গৃহং নির্দাতুম ভূত্যান্ 
আদিশৎ 1১৬---১৭] 

স্থৃতেতি। স্থৃতপ্রিয়ৈধী বাজ! অস্বিকাস্থুতো৷ ধৃতবা ইঃ, বাজ্যভোগবুভুক্গয়। রাঁজান্খ- 

তোগেচ্ছযা, তান্ পাগবান্, ভতঙ্ত্র জাতুষে গুভে, বিঝাসযাঁম|স প্রেরযাম|স 1১৬॥ 

তইতি। তে পাগুবাঃ সহিতা! মিলিতাঃ সন্তঃ, নাঁগসাহবযাঁৎ হস্তিননামকাঁৎ নগরাৎ, 

প্রাতিষ্ঠন্ত। তেষাঁং মহাত্সনীং পাঁওবানামূ, প্রস্থানে প্রস্থানকালে চ, ক্ষত্তা বিছুবঃ, মী 
অভব্ ॥১ন। 

ভাঁবতভাঁবদীপঃ 
সংবৃতৈপ্তপ্ঃ। বিবৃতৈঃ প্রকাশৈঃ: | দৈবভাব্যর্থরক্ষিতান্ “দৈবেনাদুষ্টেন ভাবী বুরুক্ষয" 
পাগুবরাজ্যলাভা দিরর্থন্তদ্মৈ রক্ষিতাঁন্ ॥১৬ বৃষঃ কর্ণ; । জীতুষং লাক্ষামঘম্ 1১৭--১৮, 

পাঁগুবগণ ভবিষ্ততে বাঁজ্য লাভ কবিবেন বলিয়া, তাহাদেব শুভাদৃষ্টই তাহা- 
দিগকে রক্ষা কবিতেছিল; সুতবাং দুষ্যোধন যখন গুপ্ত ও প্রকাশিত নানাবিধ 

উপায় দ্বাবাও পাঁণুবগণকে নষ্ট কবিতে পাঁবিলেন না; তখন কর্ণ ও দুঃশাসিন" 
প্রভৃতি মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ কবিয়া, ধৃতবাষ্ট্রেব অনুমতি লইয়া, জতুগৃহ 

নির্মাণ কবিবাব জন্য ভূত্যগণকে আদেশ কবিলেন ॥১৬---১৭॥ 
তাহাব পর, পুত্রহিতৈষী রাজা ধৃতবাষ্ট্র বাঁজ্যভোগ কবিবাঁৰ ইচ্ছায় 

প্রণোদিত হইয়া, পাগুবগণকে সেই জতুগুহে প্রেবণ করিলেন ॥১৮॥ 
পাগ্তবগণ মিলিত হইয়া হস্তিনীনগব হইতে প্রস্থান কবিলেন। প্রস্থান 

করিবাঁব সময়ে বিছুব তাহাদিগকে বছছুতর পবামশশ দিলেন 1১৯ 



পর্ববণি বট পথ্গশতমোহধ্যায়ঃ | ৬৪৫ 

্যবসন্ত মহাত্নানো মাত্রা সহ পবস্তপাঁঃ | 

ধৃতবাষ্ট্রেণ চাজ্বপ্তা উধিতা জাতুষে গৃহে ॥২১॥ 

পুবোচনান্দরক্ষমাণাঃ সংবৎুবন্তন্দিতাহ । 

স্থরুঙ্গাং কাবয়িত্বা তু বিছুবেণ প্রচোদিতাঃ ॥২২॥ (বিশেষকম্) 

আদীপ্য জাতৃষং বেশ্ম দগ্ধ! চৈব পুবোচনম্ । 

প্রান্ুবন্ ভযসংবিগ্না মারা সহ পবন্তপাঃ ॥২৩॥ 

দরদৃশুর8ারুণং বক্ষো৷ হিড়িন্বং বননিঝরে | 
হত্বা চ তং বাক্ষসেন্দ্রং ভীতাঃ সমববোধিনাৎ ॥২৪॥ 

ভাবতকৌমুদী 
তেনেতি। ততঃ পবম্, ধৃতবাষ্টণে আজ্ঞপ্তাশ্চ মহাত্মানঃ পবস্তপাঃ কৌন্ডেযাঃ পাগ্বাঃ, 

বারণাবতং নগবম্ সম্প্রাপ্য, মাত্রা কুন্ত্যা সহ ন্যবসন্ত। অনত্তরধ্ষ বিছুব্ণে প্রচোিতাঁঃ 

প্রণোঁদিতাঃ সম্তঃ, ভূত্যৈঃ সকর্ষাং কঞ্চিদ্বিলপথম্* কারয়িত্বা অতক্টিতাঁঃ সতর্কাঃ সস্তঃ, 

পুরোচনাৎ তদাখ্যাৎ ছুর্যোধনগ্ুপ্তাহ্িচরাৎ, বক্ষমাণা আত্মবক্ষাঁৎ কুর্বন্তঃ সন্তঃ, তন্মিন্ জাতুষে 

গৃহে, সংবৎলবং যাব, উধিভাঃ কৃতাবস্থানা, সন্তঃ কদীচিঙ্লিশীথে অর্ধবাত্রসমযে, জতুগৃহাৎ, 

তেন বিছুবমতেন, মুক্তাঃ সন্তঃ, বনমূ; প্রাব্রবন্ তেন স্থকঙ্গাপথেন ভরত প্রবিষ্টবন্তঃ |২*-_২২| 
নথ তজ্জতুগৃহং বক্ষিত্া প্রান্্বন্ উত বা বিনাশ্টেত্যাহ-_াদীপ্যেতি। পবস্তপাঃ পাণ্ডবাঁঃ, 

জাতুষং বেশ গৃহ্ম্, আদীপ্য অগ্নিদানেন আলোকিতীকৃতা, তত্র চাষ তং পুরোচনঞ্চ দগ্ধ 
ভধষেন সংবিগ্ন! ব্যস্তচিত্তাঃ সন্তঃ, মাত্রা সহ প্রা্ুবন্ ॥২৩| 

দৃশুবিতি। ধার্ভবাষ্টীনদ,্যোধনাভযেন অরন্দিতাঃ পীভিতাঃ, পার্থাঃ পাঁগুবা সমববোধ- 
নাৎ লোৌককর্তৃকজ্ঞানাৎ্, ভীতাঃ সন্তো গত্বা, বননির্বরে ব্নস্থজলপ্রবাহনিকটে, হিড়িম্বং নাম 

ভাব্তভাবদীপঃ 
ক্ষত্তা বিছুবঃ ॥১৯| তেন ক্ষন্তন্রণেন |২০--২১। পুবোচনাদাআনং বক্ষমাণা বক্ষন্তঃ। 

সুরুঙ্গামূভষতে' বিলং বিব্বম্|২২--২৩॥ বননিঝঁবে বননিঝঁবসমীপে। অববোঁধনাৎ 

তাহাঁৰ পব, ধৃতবাষ্ট্রেব আদেশ অন্ুপাবে পাগুবগণ বাবণাবত নগবে যাইয়া! 
মাতা কুস্তীদেবীব সহিত বাঁস কবিতে লাগিলেন; সেখাঁনে আবাব বিছববেব 
পবামর্শ অন্থসাবে একটা সুকঙ্গ কবাইযাচ সতর্ক হইযা, পুবৌচন হইতে 
আত্মবক্ষা কবতঃ এক বসব যাবৎ সেই জতুগুছে থাঁকিলেন; তৎপরে আবাঁব 
বিছ্ুবেব পবামর্শে বাত্রি দ্বিতীষ গ্রহবেব সমষে সেই জতুগৃহ হইতে নির্গত হইয়া 
বেগে বনে প্রস্থান কবিলেন ॥২০-_২২॥ 

তীহাঁবা সেই জ্তুগৃহে আগুন লাগাইঘা দিষা, তাহাতে পুবোচনকে দগ্ধ 
করিযা, ভঘ-ব্যস্ত-চিত্তে মাতা কুস্তীৰ সহিত চলিযা গিযাছিলেন ॥২৩ 

পীগুবগণ ছৃষ্যৌোধনের ভযে এবং লোৌকেব জানিবাৰ আশঙ্কা বাত্রিতে 



৬৪৬ ।  মহীভাবতে আদি- 

নিশি সম্প্রাদ্রবন্ পার্থ ধার্তবা ই্রভঘাদ্দিতাঃ। 
প্রাপ্তা হিড়িম্বা ভীমেন যত্র জাতো ঘটোৎ্কচঃ ॥২৫॥ (ুখ্মকম্) 
একচক্রীং ততো গত্বা পাগুবাঃ সংশিতব্রতাঃ | 

বেদাধ্যরনসম্পন্নীস্তেহভবন্ ত্রহ্মচারিণঃ ॥২৬। 

তে তত্র নিয়তাঃ কালং কঞ্চিদুষুর্নবর্ষভাঃ | 
মাত্র। সহৈকচক্রাধাং ব্রাহ্মণস্ত নিবেশনে ॥২৭॥ 
তত্রাসসাদ ক্ষুধিতং পুরুষাদং বুকোদরঃ | 

ভীমসেনো মহাবাহুর্বকং নাম মৃহাব্লস্ ॥২৮॥ 

তঞ্চাপি পুরুষব্যান্রো বানুবীর্য্েণ পাগুবঃ | 
নিহত্য তরদা বীরে। নাগবান্ পর্য্যসাম্তৃষত্ড ॥২৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
দারুণং বক্ষো। দরদৃশ্ঃ £ ততশ্চ তং বাক্ষসেন্্র, হত্বা, নিশি স্থানান্তবং প্রান্রবন্। ভীমেন চ 
হিড়িঘা নাম কাচিৎ বাক্ষসী, প্রাঞ্তা ভীর্যাভাবেন লব্ধ! ১ যন্ত্র চ হিডিম্বাধাং ঘটোৎকচ্ো নাম 

বাক্ষমে। জাতঃ ॥২৪-_-২৫॥ 

একেতি । তত একচক্রাং নাম পুবীৎ গত্বা, সংশিতব্রতাঃ সুষ্ঠ্পালিতত্রহ্মচধ্যনিয়মীঃ 

তে পাগুবাঃ, ব্দাধ্যঘনসম্পন্া ব্রক্মচাবিণঃ অভবন্ ॥২৬| 

ত ইতি। তে নরর্ধভাঃ পাওবাঃ, নিষত৷ ব্রশ্নচ্ধ্যনিযমবন্তঃ সন্তঃ, তত্র একচন্রায়াং 
পুর্ধ্যাম্ কন্তচিদ্ত্রা্ষণন্ত নিবেশনে ভবনে, মাত্রা কুত্ত্যা সহ, কঞ্চিৎ কালম্, উযুং 
অবন্থিতবন্তঃ 1২৭ 

তত্রেতি। তত্র একচক্রাযাম্, মহাঁবাহুবু্কোদ্রো ভীমসেনঃ, বকং নাম মহাঁবলং কঞ্চিং 

ক্ষুধিতং পুকুষান্ মান্যান্ অন্তীতি তং বাক্ষদমূ, আসসাদ প্রাপ 1২৮] 

তমিতি ৷ পুক্লবব্যান্তরো বলেন সর্ববপুরুষশ্রেষ্ঠো বীরঃ পাগ্ডবো ভীমঃ, তরসা বেগেন, 

বাইয়া, কোন বন্য জলপ্রবাহেব নিকটে হিড়িম্বনামে কোনি ভযঙ্কব বাক্ষদকে 
দর্শন কবেন ; পবে তাহাকে বধ কবিষা, স্থানাস্তবে চলিয়া যাঁন। এ সময 
ভীম হিডিম্বা বাক্ষপীকে পাইয়াছিলেন, তাহার গর্ভে ঘটোঁৎকচ জন্মিয়া- 
ছিল ॥২৪--২৫॥ 

তাহার পর পাগুবগণ একচক্রাপুবীতে যাইয়া, সর্ধবতোভাবে ত্রম্থা্যেব 

নিয়ম পাঁলনপুর্বক বেদাধ্যায়ী ব্রন্মচাবী হইলেন ॥২৬॥ 
পুকষস্রেষ্ঠ পাঁগুবগগণ সেই একচক্কাপুবীতে কোন ব্রা্মণেব ভবনে নিয়মিত 

ভাঁবে মাতা কুস্তীব সহিত কিছুকাল বাস করিলেন ॥২৭॥ 
মহাবাহু ভীম সেই একচন্রাপুবীতে মহাঁবলবান্ ক্ষুধার্ত বকনাঁমে কোন 

কক্ষদকে পাইলেন ।২৮॥ 
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ততন্তে শুশ্রুবুঃ কৃষ্ঠাং পাঁথলেবু স্বরূংববাম্ | 

শ্রুত্বা চৈবাভ্যগচ্ছন্ত গত্বা চৈবালভন্ত তাম্ ॥৩০॥ 

তে তত্র ভ্রৌপদীং লব্ধ? পবিসংবসবোধিতাঃ। 
বিদিতা হাঁন্তিনপুবং প্রত্যাজগ্ম,ববিন্দমাঃ 1৩১॥ 
ত উক্তা ধূতবাষ্ট্রেণ বাজ্ঞা শান্তনবেন চ। 
ভ্রাতৃভিবিগ্রহত্তীত। কথং বো ন ভবেদিতি ॥৩২॥ 
অন্মাভিঃ খাগুবপ্রস্থে যুক্স্বাসোহনুচিস্তিতঃ | 

তম্মাজ্জনপদোপেতং জুবিভক্তমহাপথম্ ॥৩৩॥ 

বাসায় খাগুবপ্রন্থং ভ্রজধ্বং গতমৎবাঃ | 

তয়োন্তে বচনীজ্ঞগঃ সহ সর্বৈঃ স্ুহজ্জনৈঃ ॥৩৪। 
ভাঁবতকৌমুদী 

বাছবীর্যেণ, তং ব্ৰঞ্চাপি নিহিত, নাঁগবান্ ন্গববাসিনো জনান্, পধ্যসাত্যৎ আশ্বস্তী- 

রুতবান্1২ন। 

তত ইতি। ততঃ পরম্। তে পাগুবাঁ» পাঞ্চালেধু তদ্দেশে, কষ্টাং নাম ভ্রুপদবাজকন্যাম্ঃ 

স্বয়ং বুপুত ইতি হয়ংবরা তাম্, শুশ্রবুঃ। আধা চৈব তত্রাভ্যগচ্ছন্ত, গত্ব। চৈব তাং কৃষ্ণাম্ 
অলভন্ত ॥৩০ 

তইতি। অরিন্দমান্তে পাওবাঁঃ, ত্রৌপদীং লব্ধ, তত্র দ্রপদন্গর্যাম পরিসংব্দরো- 
ধিতা একবতসরং যাবৎ স্থিতা অতএব সর্বর্জনৈবিদিতাঃ সঙ্তঃ হান্তিনপুরং হস্ডিনানগরং 
প্রত্যাজখাৎ 1৩১ 

তইতি। রাজ্ঞ৷ ধৃতরাষ্ট্রেণ, শীন্তনবেন ভীম্মেণ চ, তে পাগুব। উত্তাঃ। কিছুক্তা 
ইত্যাহ-হে তাত। বধ্সগণ 1 বে যুক্জাকম্, ভ্রাতৃভিছুয্যোধনাদিভিঃ সহ, বিগ্রহে। 

ভাবতভাবদীপঃ 

গ্রাকট্যাৎ |২৪---২৮॥ নিহত্য নাগরাণাং শোকমপনীতবানিত্যর্থঃ 7২৯৫ স্বয়ং বৃতুতে 

পুকৃবশ্রেষ্ঠ মহাবীব ভীম বাচুবলে সত্ব সেই বকবাঁক্ষদকে বধ কবিবা, 
নগববাসীদিগকে আশ্বস্ত কবিলেন ॥২৯॥ 

তাহাব পব তীহাবা শুনিলেন যে, পাঞ্চালদেশেব বাজকন্যা কৃষ্ণ স্বববনা 
হইবেন শুনিয়া সেখানে গেলেন এবং গিষা তাহাকে লাভ কবিলেন 17৩০। 

শত্রদম্নকাবী পাঁগুবগণ দ্রৌপদীকে লাভ কবিঘাঁ, এক বৃংলব পান্থ ড্রপ- 
৪ 
। বাজ্যে বাস কবিষী, সমস্ত লোকেব পবিচিত হইঘা, হস্তিনানগরবে ফিলিজ 

আমদিলেন 1৩১ 

ভীম্ম ও ধৃতবাষ্ট পাগুবগণকে বলিলেন তহসগথ ৮) ৮ শা টু ৪ ৪২] পাখি ৫1 শঞ শে 
এ] 

[টি 
৩ 



৬৪৯ মহাভারতে 'আঁি 
নগরং খাণ্ডবপ্রস্থং বত্রান্যাদীয় সর্ববশঃ | | 
তত্র তে ন্যবসন্ পার্ধাঃ সংব্সরগণান্ বহুন্ ॥৩৫॥ 

বশে শন্ত্রপ্রতাপেন কুর্বস্তোহন্যান্ মহীভূতঃ | 
এবং ধন্মপ্রধানাস্তে সত্যব্রতপরায়ণাঃ ॥৩৬॥ 

অপ্রমভোখিতাঃ ক্ষান্তাঃ প্রতপন্তোহহিতান্ বহুন্। 
অজয়ন্তীমসেনস্ত দিশং প্রাীং মহাষশাঃ ॥৩৭॥ (কুলকম্) 
উদীচীমজ্জুনো বীরঃ প্রতীচীং নকুলস্তথা । 
দক্ষিণাং সহদেবস্ত বিজিগ্যে পরবীরহা ॥৩৮॥ 

ভারতকৌমুদী 
বিরোধো ন ভবে, ইতি হেতোঃ অল্মাভিঃ খাগুবপ্রস্থে নগরে, যুক্মাকং বাঃ, অন্ুচিন্তিতঃ 
চিন্তা বিবিচ্য নির্ধাবিতঃ। তম্মাদ্ধেতোঁঃ, যুয়ং গতমণ্সবা ভাতুবিছেষশূন্তাঃ সম্তঃ, বাসায়, 
জনানাং পদৈর্ভবনাদিবাসন্থানৈরুপেতম্, স্ব্ভক্ত1! মহাপথা যত্র তৎ্, খাওবপ্রস্থ, নগরম্ 
ব্রজধ্বং গচ্ছত। তয়োর্ভাধুতরাষ্ট্রয়োঃ, বচনাদাদেশাৎখ। তে পাওবাঃ, সর্ব: স্যজ্জনৈঃ সহ, 
সর্ববশঃ সর্ববাণি, স্বকীষাঁনি রত্রানি উৎকষ্টপ্রব্যাণি আদায়, খাণুবপ্রস্থ, নগরং জগ্মং। তে 

প্রসিদধাঃ, শন্প্রতাপেন অন্তান্ মহীভূতো হৃপতীন্ বশে কুর্ব্তঃ, এবং তথা, ধর্মপ্রধানাঃ ষতা- 
ব্রতপরায়ণা» অপ্রমভাঃ সাবধানাশ্চ তে উখিতা উন্নতিশালিনশ্চেতি তে, ক্ষান্তাঃ ক্ষমা 

শীলিনঃ তে পার্থাঃ পাগুবাঃ বহূন্ অহিতান্ শব্রন্, প্রতপন্তঃ প্রতাপেন উদ্দেজয়স্তঃ আন্তঃ, 

বহুন্ সংবধ্রগণান্ স্তবসন্। মহাঁষশা ভীমসেনপ্ত প্রাচীং পূর্বাং দিশম্ অজয়ৎ ॥৩২--৩৭ 

উদদীচীমিতি । বীবঃ, অজ্জুনঃ, উদদীচীম্ উত্তরাং দিশম্, তথা নকুলঃ, প্রতীচীং পশ্চিমাং 

দ্িশম্, পরবীরহা শক্রবীবহস্তা সহদেবস্ত, দক্ষিণাং দশম, বিজিগ্যে বিজিতবান্ ॥৩৮| 

বাসস্থান নিরূপণ কবিয়াছিঃ অতএব তোমরা বাঁস করিবাব জন্য বিদ্বেবিহীন 

হইয়া সেই খাগুবপ্রস্থে চলিয়া যাও, সেখানে বহুলোকের বাঁস বহিয়াছে - 

এবং রাঁজপথগুলিও সুন্ববভাবে নিম্মিত আছে। পাগুবগণ তীাহাদেব 
উপদেশ অনুদাবে আপনাদের সমস্ত উৎকৃষ্ট বস্তু লইয়া, সকল বন্ধুজনের সহিত 

খাণ্ুবপ্রস্থনগবে চলিয়া গেলেন। তাহাবা সেখানে যাইয়া অস্ত্রেব প্রভাবে 

অন্ান্তয রাঁজগণকে বশে আনিলেন, প্রধানভাবে ধর্ম পালন করিতেন। 

সর্বদা সত্য ও নিয়মপবায়ণ থাঁকিতেন, সাবধানে থাকিয়া উন্নতি চেষ্টা 
করিতেন এবং ক্ষমাশীল থাকিয়া প্রবল প্রতাপে বহুতব শত্রুকে উদ্িগ্ন রাখিতেন ; 

এই অবস্থায় তীহাবা খাগুবপ্রস্ছে অনেক বনর বাস কবেন। তাহার পৰ 

মহাঁযশস্বী ভীমসেন পূর্বরদিক্ জয় করেন ॥৩২-_৩ 
মহাবীর অর্জুন উত্তবদিক্,। নকুল পশ্চিম্দিকি এবং সরা সহ. 

ক্ষিণদিক্ জয় করিলেন ॥৩৮। 84 রা 
উননর্র তি ৯ 



লর্ববণি ঘট পঞ্চাশভমৌহ্ধ্যাযঃ | ৬৪৯ 

এবং চক্রুরিমাং সর্বেব বশে কৃত্ন্বাং বহন্ধবাম্। 
পঞ্চভিঃ সূর্যযসঙ্কাশৈঃ সূর্য্েণ চ বিবাজতা । 
বট সূর্ধ্যেবাভব€ পুরী পাগুবৈঃ সত্যবিক্রমৈঃ ॥৩৯। 
ততো নিমিত্তে কম্মিংশ্চি্বর্মবাজো যুধিঠিবঃ । 
বনং প্রস্থাপয়ামাস তেজ্বী সত্যবিক্রমঃ ॥৪০॥ 
প্রাণেভ্যোহপি প্রিযতবং ভ্রাতবং সব্যসাচিনম্। 

অর্জুনং পুরুষব্যান্তং স্থিরাত্মানং গুণৈযুতম্ ॥৪১। (যুগ্ধকম্) 
স বৈ সংবুসবং পুর্ণ মাসঞ্চেকং বনেহবসশ | 
ততোহগচ্ছদ্ধধীকেশং দ্বারবত্যাং কদীচন ॥৪২॥ 

ভাবতকৌমুদী 
এবমিতি। এবমনেন প্রকারেণ, সর্ধ্বে পাওবাঁঃ কৃৎনাৎ সর্ধ্বাম্ ইমাং বনুন্ধরাম্, বশে চক্রুঃ । 

সত্যবিক্রমৈঃ সুধ্যনস্কাশৈঃ বিরাজন্তিঃ পঞ্চভিঃ পাগুবৈঃ, বিরাঁজতা কৃর্ধ্যেণ চ, পৃথথী, বষুনর্য্যে 
অভবৎ। ষট্পদমিদূংপদ্ম্ 1৩৪| 

তত ইতি। ততঃ, সত্যবিভ্রমন্তেজন্বী চ ধর্রাজো যুধিিরঃ, কম্মিংশ্চিৎ নিমিত্তে কাঁবণে 
উপস্থিতে লতি, স্থিরাত্মানম্ অচলচিত্তমূ, শৌর্যযোদারধযা দিভিও শৈধূ্তম, অতএব পুরুষব্যা্ 
পুরুষশ্রেষ্টমূ, সব্যসাঁচিনম্, উভাভ্যামেব হস্তাভ্যাং বাঁণক্ষেগ্তারম্, অতএব হি প্রাণেভ্যোহপি 
প্রিষতবম্, ভ্রাতরমজ্জ্নম্, বনং প্রস্থাপযামাঁস 1৪০--৪১| 

সইতি। সঃ অজ্ভনঃ, একং যথা স্তাত্তথা একাকিভাবেনেত্যর্থঃ, মাসং মাদসমসংখ্যকং 

দ্বাদশসংখ্যকমিতি ঘাবৎ, পূর্ণৎ বত্সবমূ, বনে বনাদৌ অবসৎ। ততশ্চ কদ্াচন ছাববত্যাং 
ন্গর্য্যাম্, হধীকেশং কৃষ্ণম্, অগচ্ছৎ্ 1৪২| 

ভারতভাবদীপঃ 
ইতি স্বংবরা, তাঁম্ 1৩৭৩১ শাস্তনবেন ভীম্ষেণ ॥৩২_-৪১ স্ বৈ সংবৎসরং পূর্ণং 
মাঘকৈকং বনে বসন্গিতি দৃশসংখ্যাপৃবকত্বাৎ পুরণশবেন দশগুণমুচ্যতে, সংবত্মরং পুর্ণ 
একক, তথা মাঁসং পূর্ণমেব। তেন একাদশ সংব্সরাঃ দশ মাসাশ্চ ভবস্তি। তেবাঞ্চ 

এইভাবে পাঁগুবগণ এই সম্পূর্ণ পৃথিবীটাকে বশে আনয়ন কবিলেন ! 

তখন যথার্থ পবাক্রমশালী সুর্য্যতুল্য তেজীয়ান্ পঞ্চপাগ্ুবদ্ধাবা এবং প্রকাশমানি 
ূর্য্যদ্বাব৷ এই পৃথিবী যেন ছযটা বূ্ধাযুক্ত হইল ॥৩৯। 

তাহা পব, যথার্থবিক্রমী ও তেজন্মী ধর্মবাজ যুধিষ্টিব প্রাণ অপেক্গীও 
প্রিয়তম, অচলচিত্ত, নানাগুণবাঁন্, পুকধশ্রেষ্ঠ এবং সব্যসাচী ভ্রাতী অর্জুনকে 

কোন কাবণে বনে পাঠাইলেন ॥৪০-৪১1 

(৪২) প্রথমার্ধীৎ পরম্ “তীর্থযাত্রাঞ্ কৃতবাঁন্ নাগকন্তাযবাপ চ। পাগ্ডক্স তনগ্াং লজ 

তত্র তীভ্যাং সহোষিতঃ॥” ইতি দাঞ্গিণীত্যপুক্তকে অধিকঃ মলৌকং | 

৮. 



৬৫০ | মহাভারতে আদি- 

লব্ববাংস্তত্র বীভৎস্থার্য্যাং বাজীবলোচনাম্। 

অনুজাং বাস্থদেবস্ত স্ভদ্রোং ভদ্রভাঁধিনীম্ ॥৪৩॥ 

সা শচীব মহেন্দ্রেণ শ্রী কৃষেনেব সঙ্গতা | 
স্থভদ্রো যুষুজে প্রীত্যা পাগ্ুবেনাজ্জুনেন হ ॥88| 
অতর্পর্যচ্চ কৌস্তেয়ঃ খাগুবে হব্যবাহনম্ | 
বীভৎমুর্বান্থদেবেন সহিত! নৃপসতম ! ॥8৪৫॥ 
নাতিভাবো হি পার্থস্ত কেশবেন সহাভবৎ | 

ব্যবসায়সহায়স্ত বিষ্ঠোঃ শত্রবধেদিব ॥৪৬॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 

লব্ধবানিতি। বীভৎস্থ্রজ্্নঃ তত্র দ্বারবত্যাম্, রাঁজীবলোঁচনাং পন্মনয়নাম্। ভ্্রভাধিণীং 

মধুরবাদিনীম্, স্থভদ্রাং নাম, বাহদেবস্ত কৃষ্ম্ত অন্জীম্ঃ ভাধ্যামং লব্ববান্ ॥৪৩ 

মেতি। মহেন্দ্র সঙ্গতা শচীব, কৃষ্খেন সঙ্গতা শ্রীন্দীদেবীব চ, সা স্থভদ্রা, পাগওবেন 

অঙ্জুনেন সঙ্গত সন্দিলিত। সতী, গ্রীত্য। আনন্দেন, যুযুজে যুক্তা বভ়ূব 88॥ 

অতর্পধর্দিতি। হে নৃপসত্তম। জনমেজয! কৌস্তেয়ো বীভত্হবজ্জুন:, বাঁজ্দেবেন 
সহিতঃ সম্মিলিত: সন্, খাগুবে বনে তত্দাছনেনেত্যর্থ, হ্ব্যবাহনম্ অগ্রিম, অতর্পয়ৎ 
নন্তোষিতবান্ ॥৪৫| 

নেতি। ব্যবসায়সহাঁষস্ত অধ্যবসাধশীনম্ত বিষ্ণোঃ, শকত্রবধেধিব, কেশবেন সহ মিলিতস্য 
পার্থন্ত অজ্জনস্ত, খাগুব্দীছে, অতিভারঃ অতিতুষ্ধবতা ন অভবৎ ॥৪৬| 

ভাঁবতভাবদীপঃ 

সৌরাণাং প্রত্যব্দং সপাদপঞ্চদিনবৃদ্ধয। সাবনা। ছাদশাব্বা ভবস্তি। অন্যে তু মাসশবেন 
দবাদশসংখ্যাং ল্ক্ষষন্তঃ একশব্ব্ষৈর্থ্যমেকব্চনান্ুপপত্তিঞ্জ নেক্ষত্তে। বনে ইত্যুপলক্ষণং 

নগরহ্তাপি ॥৪২--৪৫| নাতীতি খাগুবদাহ ইতি শেষঃ। ব্যবসার এবমেবেদং 

অজ্জুন পুবা। বার ব্থদব একাঁকিভাবে বনে বাঁস করিলেনঃ তাহাব পবে 

ঘ্বাবকানগৰে শ্রীকৃষ্ণেব নিকট গেলেন ॥৪২॥ 

অর্জন দ্বারকায় যাইযা, শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠ ভগিনী, পদ্মনষনা ও মধুব্ভাবিণী 
সুভদ্রাকে ভা্্যাঁৰপে লাভ করিলেন ॥৪৩॥ 

ইন্দ্রেব সহিত সম্মিলিত শচীদেবীব স্তাষ এবং নারায়ণে সহিত সম্মিলিত 
লক্গমীদেবীব ন্াষ সেই স্ুুভদ্রা অজ্জুনেক সহিত সম্মিলিত হইয়া বিশেষ 

আনন্দিত হইলেন ॥88॥ 

বাজশ্রেষ্ঠ জনমেজয় ! কুম্তীনন্দন অজ্জ্বঁন কৃষ্ণেব সহিত মিলিত হইয়া খাগুববন 
দগ্ধ কবাইয়া, অগ্নিদেবকে সন্তুষ্ট কবেন ॥৪৫॥ 



লর্ববণি হট পঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ | ৬৫১ 

পার্থায়াগ্রির্দদৌ চাপি গাণ্ীবং ধনুকভমম্। 

ইযুধী চাক্ষরৈর্বাণৈ বথঞ্চ কপিলক্ষণস্ 0৪৭1 
মোক্ষয়ামান বীভৎভুর্ময়ং যত্র মহান্ুবম্। 
স চকার সভাং দিব্যাং সর্ববত্ুপমাচিতাম্ ॥8৮। 
তন্তাং ভুর্্যোধনো মন্দো লোভং চক্রে স্তর্মতিঃ | 

ততোহন্ষৈর্বঞ্চধিত্বা চ সৌবলেন যুধিঠিবম্ ॥৪৯॥ 
বনং প্রস্থাপধামাঁস সপ্ত বর্ধাণি পঞ্চ চ। 
অজ্ঞাতমেকং বাষ্ট্রে চ ততো বর্ষং ভ্রযোদশম্ ॥৫০॥ (যুগাকম্) 
ততশ্চতুর্দশে বর্ষে ঝাচমানাঃ স্বকং বন্ু। 
নালভন্ত মহাঁবাজ । ততো যুদ্ধমবর্তত ॥৫১॥ 

০] 

পার্ধায়েতি। অগ্নিশ্চ পার্থায অঙ্জনায়, গাভীবং নাঁম উত্তমং ধনুঃ। অক্ষযৈর্বাণৈঃ সহ 

ইযুধী তৃণছযর্চ। কপিলক্ষণং বানরধবজং বথধ দুদ ॥৪ ৭ 

মোক্ষযাঁমাসেতি। বীভঙ্হরজ্দুন:, যত্র খাঁগুবদাহে, মষং নাম কঞ্চিম্হাস্থরং মোক্ষয়া- 

মাঁদ। সমযশ্চ, সর্ব বত: স্মাচিতাং ব্যান্তাম্ দিব্যামলৌকিকীম্, কাঁঞ্চিৎ সভাঁম্ পাও- 
বার্থ, চকার 1৪৮1 

তন্তামিতি। মন্দো মূর্খ: জুছুন্মতিশ্চ দুর্যযোধনঃ, তন্তাৎ সভাষাং লোঁভং চক্রে । ততন্চ 
দর্য্যোধনঃ সৌব্লেন শকুনিনা, অক্ষৈঃ পাশক্রীড়াভিরবষিত্বা, যুধিষ্ঠিরম্, সপ্ত বর্ষাণি পঞ্চ চ 
বর্ধাণি মেলনেন ছাদশ বর্ধাণি যাবৎ বনবাসং নিদ্দিশ্ত, ততশ্চ রাষ্ট্রে যত্র কুত্রাপি রাজ্যে, একং 
ভ্রয়োদশং বর্ষমূ, অজ্ঞাতম্ অজ্ঞাতবাসং যথ! স্তা্তথা, বনং প্রস্থাপবামাস 1৪৯ -৫*॥ 

উদ্ভমেব সাহাঁষ্যে বিষুব যেমন শক্রবধ কৰা ছুক্ষব হইযাছিল না, তেমন 

কৃষ্ণের সাহায্যে অর্জুনেরও খাগুববন দাহ কৰা ছুক্ধর হইযাছিল না ॥৪৬। 
অগ্নিদেব অজ্জুনকে গাঁপ্ীবনামে একখানি উৎকৃষ্ট ধনু, অক্ষয় বাণপূর্ণ ছুইটা 

তুণীব এবং বাঁনব্ধবজ একখানি রথ দান কবেন ॥৪৭া 

অজ্জুন যে খাগুবদাহের সময়ে মমদানবকে মুক্ত কবিয়া দেন, সেই 
ময়্দানব আবাব পাঁগুবদেব জন্য সমস্ত রড্নখচিত অলৌকিক একটা সভা 
নির্মাণ কবিয়া দেয় ॥৪৮॥ 

মুর্খ ও অত্যন্ত ছুর্মতি ছুর্যোধন সেই সভাঁমগ্ুপটীকে হস্তগত কবিবাব জন্ত 

লৌভ কবেন ; তাঁহাৰ পব শকুনিদ্বারা পীঁশক্রীড়া করাইয়া প্রতারণা পূর্বক 
বাঁব বসব বনবাঁস এবং এক বৎসব যে কোন রাজ্যে অজ্ঞাত বাস নির্দিষ্ট কবিযা 
যুধিষ্টিরপ্রভৃতিকে বনে প্রেবণ কবেন ॥৪৯--৫০॥ 

১ 



৬ মহাঁভাবতে 

তততস্তে ক্ষত্রমুসাগ্ হত্বা হুর্যোধনং নৃপযৃ। 
বাজ্যং বিহতভূয়িষ্ প্রত্যপপ্ন্ত পাণ্ডবাঃ ॥৫২॥ 
ধৃতবাষ্ট্রে গতে স্বর্থং বিদ্ুবে পঞ্চতাং গতে। 
গময়িত্বা ক্রিঘাঁং স্বর্গ্যাং বাজ্ঞামমিততেজসাম্ ॥৫৩ 
স্বং ধাম যাতে বাঞ্চেয়ে কৃষ্ণদাবান্ প্রবক্ষ্য চ। 

মহাপ্রস্থানিকং কৃত্বা' গতাঃ স্বর্গমনুতমষ্ ॥৫৪॥ (যুগ্মকম্) 
এবমেতৎ পুবাৰৃত্তং তেষামক্রিষ্টকন্মণাম্। 
ভেদে বাজ্যবিনাশশ্চ জযশ্চ জযতাঁং বব । ॥৫৫| 

ইতি শ্রীমহাভীরতে শতসাহজ্র্াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি 
আদিবংশাঁবতাবণে ভাবতসুত্রং নাম ঘট পঞ্চাশতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০] & 

তত ইতি। ততঃ পাণবাঃ চতুর্দশে বর্ষে আগত্য, ঘ্বকম্ আত্মভাগপ্রাপ্যম্, বন্থ রাজ্যাদি- 

ধনম্, যাচমানাঃ সন্তোহপি, ন অলতন্ত। ততঃ পরঃ যুদ্ধম্ অবর্তত 1৫১1 

তত ইতি। ততন্তে পাগ্বাঃ, যুদ্ধে কষত্রং ক্ষত্রিযজাতিমূ, উৎ্সাছ্ বিনাশ্ঠ, ছূর্য্যোধনং নৃপং 

হত্ব! চ, বিহতা৷ ভূষিষ্ঠা বহুল! জনা যত্র তাদৃশং বাজ্যম; প্রত্যপদ্ান্ত গ্রপ্র,বন্ 1৫২ 
ধৃতেতি। ধূতবাষ্ট্রে ক্বর্গ, গতে বিছুবে চ পঞ্চতাং গতে, অমিততেজনাং বাজ্ঞাং শ্বগ্্যাং 

সব্গলীভোপযোগিনীম্, ক্রিষাম্ উর্দদেহিককার্ধ্যম্, গমধিত্বা প্রতিপান্ঘ, বাষেষে কৃষ্ষে। হ্বং 
বৈকুষ্ঠৎ ধাম যাতে সতি, তন্ত চ কৃষ্ত্ত দাবান্ প্রবক্ষ্য, মহাপ্রস্থানিকং কৃত্বা, অনতত্তমং সর্বোত্তমমূ 
স্ব্গং গতাঁঃ পাগ্ুবা ইতি শেষঃ ॥৫৩-_৫৪॥ 

ভাঁরতভাবদীপঃ 
কবিষ্যামীতি নিশ্চযঃ 8৪৬ বাঁণৈযুক্তাবিতি শেষঃ। কপিলক্ষণং বানরধ্বজম্ 1৪৭1 যত্্র 

তাহাব পব, চতুর্দশ বৎসবে যুধিষ্টিবপ্রভৃতি ফিবিয়া আসিযা আপন সম্পত্তি 
প্রার্থনা কবিষাঁও তাহা পাইলেন না; তাঁহাব পৰ যুদ্ধ হয় ॥৫১॥ 

তদনন্তব পীগুবগণ যুদ্ধে ক্ষত্রিফজীতিকে নিঃশেষ করিয়া এবং বাজা 

তুর্যযোধনকে নিহত কবিয়া বাঁজ্য লাভ কবেন, কিন্তু তৎকাঁলে বাঁজ্যেব অধিক 
লৌকই মবিষ। গিযাঁছিল ॥৫২। 

ধৃতবাষ্্র ব্বর্গে গেলেন, বিদ্রবেবও মৃত্যু হইল, অমিতপবাক্রম অন্যান্য 
বাঁজগণও পূর্বরবে মবিযাঁছিলেন + তাই পাপগ্তবগণ তাহাদেব গু্ধদেহিক ক্রিঘা 
সম্পাদন কবিষা এবং কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠধামে চলিযা। গেলে, তীহাঁব ভার্ধ্যাগুলিকে বকা 
কবিযা, পবে মহাপ্রস্থানপুবর্বক সর্বোৎকৃষ্ট বর্গ লাভ কবেন ॥৫৩__৫৪॥ 

৫৩৫৪ শ্লৌকো কুত্রচিৎ পুস্তকে ন দৃশ্তেতে। 
* :.০*একযষ্টিতমোহধ্যাষঃ। "**অষ্টপঞ্চাশোহধ্যাষ* ইতি পাঁঠভেদৌ। 





৬৫৪ মহাভারতে ও আদি- 

স ভবান্ বিস্তবেণেমাং পুনরাখ্যাতুমহ্তি। 
ন হি তৃপ্যামি পুর্বেষাং শুানশ্চরিতং মহৎ ॥৩। 
ন ত€ কাঁবণমল্পং বৈ ধর্্মজ্ঞা ত্র পাগুবাঃ | 
অবধ্যান্ সর্বশো জব প্রশস্তান্তে চ মাঁনবৈঃ ॥৪1 
কিমর্থং তে নবব্যাত্রাঃ শক্তাঃ সন্তো হৃনাগসঃ | 

প্রযুজ্যমানান্ সংরেশান্ ক্ষান্তবন্তে! দুরাত্বনাম্ ॥৫॥ 

কথং নাগাুতগ্রাণে বাহুশালী বৃকোদবঃ | 
পবিব্লিশ্যন্নপি ক্রোধং ধুতবান্ বৈ দ্বিজোতিম । ॥৬|॥ 

কথং সা দ্রৌপদী কৃষ্ণ ক্লিশ্মান! ছুরাত্মভিঃ | 
শক্ত। সতী ধার্তবাষ্ট্রান্ নাদহত্ ক্রোধচক্ষুষা ॥৭॥ 

সইতি। স ভবান্ বিস্তবেণ ইমাং বথামূ। গুনবাখ্যাতৃৎ ব্জুমর্হতি। হি যক্মাৎ। 

পূর্বেষাঁৎ মৎপূরববপুকষাঁণীম্, মহচ্চরিতম্, শৃখানঃ শৃখনপি ন তৃপ্যামি || 
নেতি। ত্র কাবণে সতি, ধর্মজ্ঞা অপি পাঁগুবাঁঃ, সর্বশঃ সর্বথা গুরুত্বাদিনা অবধ্যানপি 

ভীন্মাদীন্ জন, তখাঁপি মানবৈস্তে প্রশস্তান্তে , তৎ কাঁবণম্, অগ্পং নাসীৎ, ইতি মন ইতি 
ভাব ॥৪| 

কিমর্থমিতি। নবব্যাদ্রাঃ পুকযশ্রেষ্ঠাঃ তে পাগবাঃ১ অনাঁগসো নিবপরাধান় শক্তাঃ 

প্রতিবিধানে সমর্থাশ্চ সম্ভোহপি, ছুরাত্মনাং ছূর্যোধনাদীনাম্, উপাধৈঃ প্রযুজ্যমানান্ সংরেশান, 
বিমর্থং ক্ষান্তবস্তঃ সোচবন্তঃ 1৫| 

কথমিতি। হে দ্বিজোত্রম| নাগাযুতপ্রাণো দশসহত্রহস্তিবলতুল্যবলঃ, বাঁছুশালী মহাঁবাছ» 

বুকোদরো৷ তীমঃ, পরিরিশ্ঠ্নপি, কথং ক্রোধমূ, ধূতবান্ অন্তনিরুদ্ধবান্ 1৬ 
ভারতভাবদীপঃ 

কথিতমিতি |১-৩| অবধ্যান্ ভী্মদ্রোণাদদীন ॥৪--৫॥ বাছশালী ঝাহুবলবান্। 

আপনি এই উপাখ্যানটা বিস্তৃতভাবে আবাঁব বলুন। কাঁবণ, পূরবরপুকষ- 
গণেব বিশাল চবিত্র শুনিয়াও আমাব তৃপ্তি হইতেছে না ॥৩| 

ধর্মজ্ঞ পীগুবগণ যে কাবণে সর্ববপ্রকাৰে অবধ্য ভীক্ম-দ্রোণপ্রভৃতিকেও 
বধ কবিযাছিলেন ; তথাপি লোকে তীহাদিগকে প্রশংসাই কবে; সে কারণ 
অল্প হইতে পারে ন| ॥8॥ 

পুকষপ্রধান পাণ্তবগণ নিবপবাধ ছিলেন এবং শক্রগণেব প্রতিশোধও দিতে, 
পাঁবিতেন ; তথাপি তীহাঁব৷ ছবাত্মাদেব প্রযুক্ত ক্লেশ কেন সহা করিয়াছিলেন? ৫ 

হে ত্রান্মণশ্রেষ্ঠ! দশ হাজাঁব হস্তীব তুল্য বলবান্ মহাবানু ভীমসেন ক্রেশ 
পাইতে থাঁকিযাঁও ক্রোধ নিকদ্ধ বাখিয়াছিলেন কেন ?॥৬। 
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কথং ব্যসনিনং দ্যুতে পার্থেণ মাদ্রীন্্ুতৌ তন । 
অন্বযুস্তে নবব্যাগ্রা বাধ্যমান! ছুরাত্মভিঃ 1৮) 

কথং ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠঃ স্থতো ধর্মস্ত ধর্মাবিৎ | 

অনহ? পরমং র্লেশং সোঢবান্ স যুধিভিবঃ ॥৯| 
কথঞ্চ বুলাঁঃ সেনাঃ পাণ্তবঃ কৃষ্ঞদাবথিঃ । 

অস্যনেকো হনয় সর্বাঃ পিতৃলোকং ধনঞ্জঃ ॥১০॥ 

এতদাঁচক্ষ। মে সর্বং যথাবৃভং তপোধন !। 
যদ্যচ্চ কৃতবন্তুন্তে তত্র তত্র মহারথাঃ ॥১১॥ 

কথমিতি। তুরাত্মভিছুর্ধ্যোধনাদিভিঃ রিশ্যমানা, সা দ্রৌপদী ভ্রপদরাজকন্তা কৃষ্ণা, দগ্ধ 
শক্ত সত্যপি, ক্রোধচক্ষুষা ক্রৌধব্যপগ্রকন্যনেন, ধার্তবাষ্টীন্ ন অদৃহৎ্ (৭1 

কথমিতি। পার্থে ভীমাঞ্জুনৌ, মান্রী্ছতৌ নকুলসহদেবো চ, এতে তে নবব্যাপ্রাশ্তত্বার: 
ছুরাত্মভিছুর্ধ্যোৌধনাদিভিঃ, বাধ্যমাঁনাঁঃ পীভ্যমানাঃ সন্তোহপি, কথং দ্যুতে ব্যসনিনমীসক্তং 

যুধিত্রিবম্, অন্বযুং অন্থ্গতাঃ ॥৮ 

কথমিতি। ধর্শভৃতাং ধর্ধান্ষ্টাতণাং শরেষ্ঠঃ, ধর্মবিচ্চ, ধর্মস্ত হতো যুধিঠিবঃ, অনর্হ: ক্লেশ- 

সহনাযোগ্যঃ সম্গপি, পরমৎ মহাস্তং ক্লেশম্। সোঁচবান্ 121 

কথমিতি। কৃষ্ণ সারধি্ধস্ত সঃ, পাঁওবো ধনঞয়ঃ, এক এব, অস্যন্ অস্ত্রং নিক্ষিপন্, কথং 

কেন প্রকারেণ চ, ব্ছলাঃ সর্বাঃ সেনাঃ, পিতৃলোকং যমালযম্, অনয়ৎ ॥১০। 
এতদিতি। হে তপোধন। তে মহারথাঃ পাণ্তবাঃ, তত্র তত্র বিষষে, যদ্যচ্চ, কৃতবস্তঃ , 

যথাবৃত্তং যথাঘটিতম্। ন ন্বুনং নবাঁতিরিক্ মিত্যর্থ। এতত্তৎ সর্ববম্, মে যম সমীপে, আচক্ষ, 
ভ্রহি 1১১॥ 

ভাঁরতভাবদীপঃ 
কথং ক্রোধং ধূতবান্ নিরুদ্ধবান্ 1৬ শক্তা দগ্ধংমিতি শেষঃ /৭--৪1 অন্ন শরান্ ক্ষিপন্ 

দুবাত্বা কষ্ট দ্রিতে থাকিলে, দ্রৌপদী সমর্থ হইযাও সরোৌষ নযনে ধৃতবাষ্ট্রি 

সন্তানদিগকে দগ্ধ কবেন নাই কেন? ॥৭॥ 
দুর্য্যোধনপ্রভৃতি উৎগীড়ন কবিতে লীগিলে, ভীম, অর্জুন, নকুল ও 

সহদেব__ইহাঁবা চাঁবি জন দৃতী সন্ত যুধিষ্টিবেব অনুগত থাকিলেন কেন? 1৮ 
ধান্মিকশ্রেষ্ঠ এবং ধর্পুত্র যুধিষিব রেশ সহ্য কৰাব অযোগ্য হইয়াও দাকণ 

ক্লেশ সহা কবিষাঁছিলেন কেন? ॥৯॥ 

কুষ্ণসাবথি অজ্জুন একাকীই অন্ত্রক্ষেপ কবিধা বিপুল বিপক্ষসৈম্তকে কি প্রকাবে 
যমালষে প্রেবণ কবিষাঁছিলেন ? ॥১০॥ 

হে তপোৌঁধন ! সেই মহাঁরথ পাঁগুবগণ সেই সেই বিবঘে যাহা যাহা করিয়া- 
ছিলেন, সে সসস্তই আপনি যথাবথভাঁবে আমাব নিকট বলুন” ॥১১। 



৬৫৬ ৃঁ মহাভারতে আদি- 

বৈশম্পাঁষন উবাচ । 
ক্ষণং কুরু মহাঁবাঁজ। বিপুলোহয়মনুক্রমঃ | 
পুণ্যাখ্যানস্ত বক্তব্যঃ কৃষ্ণদৈপায়নেবিতঃ ॥১২। 
মহর্ষেঃ সর্বলোকেধু পুজিতন্ত মহাত্মনঃ | 

প্রবক্ষ্যামি মতং কৃশুস্রং ব্যাঁসস্যামিততেজনঃ ॥১৩॥ 

ইদ্দং শতসহত্রং হি শ্লোকানাং পুণ্যকর্মণাম্ । 

সত্যবত্যাত্বজেনেহ ব্যাখ্যাতমমিতৌজসা ॥১৪।% 
ষ ইদং শ্রাবযেদ্িদ্বান্ যে চেদং শূণুষুর্নবাঃ। 
তে ত্রহ্মণঃ স্থানমেত্য প্রাঞচ,যুর্দেবতূল্যতাম্ ॥১৫। 

ভাঁবতকৌমুদী 
ক্ষণমিতি। হে মহাঁবাজ। ক্ষণমবসবম্ অপেক্ষামিত্যর্থ:, কুক» কৃষ্ণদৈপায়নেন মদ্- 

গুরুণ| ব্যাসেন ঈবিতো বক্তুসাদিষ্টঃ, বিপুলে।হপি, অযং ভবৎপৃষ্টঃ। পুণ্যাখ্যানস্ত অনুক্রমঃ 
প্রস্তাবে মযা বক্তব্য এব 1১২ 

মহ্র্ষেবিতি। সর্ব্লোকেষু পুজিতস্ত মহাঁত্বনঃ অমিততেজসো। মহরের্বযাসম্ত কৃত্সং সর্ব 

মতং মতসিদ্ধং মহাঁভাঁরতম্, প্রবক্ষ্যামি ॥১৩1 

ই্দমিতি। অযিতৌজসা নিরুপমব্রাক্ঘতেজলা, সত্যবত্যাত্বজেন ব্যাসেন, ইহ জগতি 
পুণ্যমেব কর্ণ বিধেয়, যেষাং তেষাং শ্লোকানাম্, ইদং শতসহমং লক্ষমূ, ব্যাখ্যাতিং .বিশেষ- 
ণৌক্তম্ ॥১৪| 

বোঁচনার্ঘং ফলমাহ- ইতি। ঘো বিদ্বান ইদৎ মহাভাঁবতম্ শ্রাবয়ে$ যে নরাশ্চ 
শৃগুযুঃ ) তে সর্ব এব ব্রহ্মণঃ স্থানং লোকম্, এত্য প্রাপ্য, দেবতুল্যতাং প্রাপ্র.যুঃ ॥১৫। 

বৈশম্পান বলিলেন-_-মহাঁবাজ! একটু অপেক্ষা ককন; গ্তকদেব যখন 
আদেশ কবিযাছেন, তখন অবশ্যই মহাঁভাবতেব এই বিশাল প্রস্তাব 
বলিতেই হইবে 1১২ 

ত্রিভুবনে সম্মানিত, মহাত্মা ও অসাঁধাবণ তেজন্বী মহর্ষি বেদব্যাসেব 
অভিমত সমস্ত মহাঁভাবতই আমি বলিব 1১৩ 

অসাধাঁৰণ তেজন্বী বেদব্যাস এই জগতে পুণ্যজনক লক্ষ শ্লোকাত্বক এই 
মহাভাবত বলিযাঁছেন ॥১৪॥ 

* ১৪ শ্লোকাঁৎ পবম্ “উপাঁখ্যানৈঃ সহ জ্ঞেং শ্রীব্যং ভাবতমুত্তমমূ। সংক্ষেপেণ তু বন্ষ্যামি 
সর্ব্বমেতন্নবাধিপ। অধ্যাধানাং সহশ্রে দ্ধে পর্বশীং শতমেব চ। স্লোকানাত্ত সহনাঁণি নবতিষ্চ 
দশৈব চ॥ ততোঁইষ্টাদশভিঃ পর্ব: সংগৃহীতং মহ্র্ষিণ! |” ইতি পার্ শ্লোকদ্যং দাক্ষিণাত্যপুস্তকে 
অধিকং দৃখ্যতে | 
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ইদং হি বেদৈঃ সমিতং পবিভত্রমপি চোভভমম্। 
শব্যাণামুত্তমঞ্চেদং পুবাণম্বষিসংস্ততম্ ॥১৬॥ 

অন্থিন্র্থশ্চ কাঁমশ্চ নিখিলেনোপদেক্ষ্যতে | 
ইতিহাসে মহাপুণ্যে বুদ্ধিশ্চ পবিনৈত্ঠিকী ॥১৭। 
অক্ষুদ্বোন্ দাঁনশীলাংশ্চ সত্যশীলাননাস্তিকান্ । 

কার্চং বেদমিমং বিদ্বান্ শ্রাবয়িত্ার্ঘমশ্সুতে ॥১৮] 
ভ্রণহত্যাকৃতঞ্চাপি পাপং জহ্হাদসংশয়ম্ । 
ইতিহাসমিমং শ্রুত্বা পুরুষোহপি হৃদারুণঃ ॥১৯॥ 

মুচ্যতে সর্ববপাপেভ্যো রাহ্ছুণা চন্দ্রমা যথা । 

জয়ো নামেতিহাসোহ্যং শ্রোতব্যে! বিজিগীষুণা ॥২০।॥ 

ৃ ভাবতকৌমুদী 
ননবস্ত ঈদৃশং মাহাত্যং কৃত ইত্যাহ-ইদমিতি। হি যম্মাৎ, ইং মহাভারতমূ, বেদৈঃ 

সমিতং তুল্যম্, আগ্তবাক্যত্বাৎ + পবিভ্রমূ, অর্থত উত্তমঞ্চ, ইদম্ খষিভিঃ সংস্ততং পরিচিতম্ঃ 
পুরাণং প্রাচীনম্, শ্রব্যাণাং মধ্যে উত্তমধ্চ |১৬| 

অশ্মিন্নিতি। অশ্মিন্ মহাপুণ্যে ইতিহাসে, অর্থশ্চ কামশ্চ, পরিনৈষ্ঠিকী রনির 
বুদধিশ্চ, নিখিলেন ভাবপ্রধাননির্দেশাৎ সাঁকল্যেন উপদেক্ষ্যতে ॥১৭| 

- অক্ষুদ্রীনিতি। অন্ুত্রান্ অনীচপ্রকৃতীন্, দানশীলান্, সত্যশীলান্, অনাস্তিকাংস্চ জনান্, 
কৃষ্্ত ব্যাসন্তায়মিতি কার্চ০ুম্ ইমং বেদম্, শ্রীবধিত্বা, অর্থং ধনম্ মহাঁপুণ্যং বা, অখ,তে 
লভতে ॥১৮| 

ভ্রণেতি। ন্থদারুণো! দস্থ্বৃত্যািনা অতিভষঙ্করোহপি পুরুষঃ, ইমম্ ইতিহাসং শ্রন্থাঃ 
জণহত্যাকৃতমপি চ পাপম্, অসংশযং জহ্াাৎ ত্যজেৎ ॥১৯| 

ভাব্তভাবদীপঃ 
স কথং ব্রেশং সৌঁঢবানিত্যন্থষজ্যতে ॥১০-_-১৫॥ খিভিরস্ৈস্তদদর্টভির্বা সংস্ততং সমং স্ততং 
বা ॥১৬ পরিনৈষিকী পরিনিষ্টা মোন্সস্তদ্ুচিতা 1১৭--২০| পুংসবনঃ পুমাংসঃ হ্যস্তেহন্মিন্ 

যে বিদ্বান এই মহাভাবত শুনাইবেন এবং যে সকল লোক ইহা শুনিবেন, 
তীহার! সকলেই ব্রহ্মলোকে যাইয়া দেবতাঁব তুল্য হইবেন ॥১৫॥ 

এই মহাঁভাবত বেদেব তুল্য পবিত্র এবং উৎকৃষ্ট বিষয়ে পবিপূর্ণ; আব 
ইহা খধিগণের পবিচিত উত্তম শ্রব্যকাব্য ॥১৩॥ 

এই মহাঁপবিত্র ইতিহাসে অর্থ কাম ও তত্বজ্ঞান-_-সমস্তই বলা হইবে ॥১৭॥ 
উদারচেতা, দীন্শীল, সত্যবাদী এবং আস্তিক লোকদিগকে ব্যাসপ্রণীত 

এই বেদ শুনাইয়া বিদ্বান লৌক ধন লাভ কবেন ॥১৮৷ 
ভয়ঙ্কব নিষ্ঠুর লোকও এই ইতিহাস শুনিযা নিশ্চই ভ্রণহত্যাব পাঁপ 

হইতেও মুক্ত হইতে পারে ॥১৯॥ 
৮৩ 



৬৫৮ মহাঁভাঁবতে আদি- 

মহীং বিজয়তে বাঁজা শক্রংশ্চাপি পবাজয়েৎ। 
ইদং পুংসবনং শ্রেষ্ঠমিদং স্বক্তযযনং মহৎ ॥২১। 
মহ্যীযুববাজাভ্যাং শ্োতব্যং বহুশত্তথা । 
বীবং জনঘতে পুত্রং কন্যাং বা রাজ্যভাগিনীম্ ॥২২।॥ 

ধন্মশান্্রমিদং পুণ্যমর্থশান্্রমিদং পবম্ | 
মোক্ষশীন্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনা মিতবুদ্ধিন! ॥২৩।॥ 

ধর্মে চার্ধে চ কামে চ মোক্ষে চ ভবতর্ষভ। | 

যদদিহাস্তি তদন্যাত্র যন্েহান্তি ন কুত্রচিও ॥২৪॥ 

ভীঁবতকৌমুদী 
মুচ্যত ইতি। বাহুণা চন্দ্রমা যথা মুচ্যতে ত্যজ্যতে, তথা অস্ত শ্রোতা সর্ধপাপেভ্যঃ 

্বযং মুচ্যতে। তথা বিজিগীষুণা শক্রবিজষৈধিণা জনেন জ্যত্যনেন শন্রনিতি জযো নাঁম 

অযমিতিহাঁসঃ শ্রোতব্যঃ ॥২০| 

মহীমিতি। বাঁজা এতচশ্রবণেন মহীং বিজষতে, শত্রংস্াপি পরাঁজষে্। ইন্ং মহাঁভার- 

তম্, হশ্রবণদারা শ্রেষ্ঠম্, পুমান্ ু যতে অনেনেতি পুংসবনং পুত্রজনকম্্) তথা মহৎ হ্ত্তি মঈলমূ্ 

অধ্যতে প্রাপ্যতে অনেনেতি হ্বস্ত্যযনধ ॥২১ 

মহিষীতি। তথা মহিষীযুবরাজীভ্যাং বুশ এবেদং শ্রোতব্যম। তত্র কিং ফলমিত্যাহ-_ 
সা মহিষী স যুবরাঁজো বা বীরং পুন্রং রাজ্যভাগিনীং বন্তাং বা জনহতে ॥২২] 

ধর্মেতি। অমিতবুদ্িনা ব্যাসেন, ইদং মহাভাব্তাজবকং পুণ্যং ধর্মশান্তম। ইদং পরম্ 
উৎকষ্টম্ অর্থশীন্ত্, নীতিশাপ্রম, ইদং মোশন প্রোভম্১ বাঁহজ্যেনৈব ভত্দিষয়সন্বাদিতি 
ভাঝঃ ॥২৩| 

হস পিজি | আপ | জি 

চন্দ্র যেমন রাুব গ্রীস হইতে মুক্ত হন, মহাঁভাবতেব শ্রোতাও তেমন 
সকল পাঁপ হইতে মুক্ত হন। জয়াভিলাষী লোক জয়নামক এই ইতিহাঁদ 
অবশ্ঠই শুনিবেন ॥২০॥ 

বাজা এই মহাঁভাবত শুনিয়া! পৃথিবী জয় করিতে পাঁবেন এবং শব্রগণকেও 
পবাস্ত করিতে সমর্থ হন। আঁবাব ইহা শ্রবণ করিলে পুত্র জন্মে এবং ইহা! 

শ্রবণ কবা একটী প্রধান বস্ত্যয়ন ॥২১1 
রাজমহিবী ও যুববাঁজ এই মহাঁভাবত বনুবাঁব শ্রবণ কবিবেন ; তাহা হইলে 

তীহাঁবা বীব পুত্র বা বাজ্যাধিবাবিণী বন্যা উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবেন ॥২২॥ 

অসাধারণ বুদ্ধিমান বেদব্যাস এই মহাঁভাবতকে পবিত্র ধর্মশীন্জভাবে, 

প্রধান নীতিশীস্ত্রবপে এবং মোক্ষশীস্ত্রভাবে রচনা করিয়াছেন ॥২৩। 

২৪ ক্লৌকঃ কুত্রচিন্নাসি, বুহ্চিদা! ষট্পদীক্কত্য লিখিতঃ, স্বচিচ্চ এতদধ্যায়শেষে বিততঃ। 



পর্ববণি সপ্তপথগশতৃমোহ্ধ্যাযঃ | ৬৫৯ 

সম্প্রত্যাচক্ষতে চেদং তথা শ্রোস্ন্তি চাপবে | 

পুত্রোঃ শুশ্ুষবঃ সন্তি প্রেষ্যাশ্চ প্রিয়কারিণঃ ॥২৫॥:॥ 
শবীবেণ কৃতং পাপং বাচা চ মনসৈব চ। 
সর্বরং সন্ত্যজতি ক্ষিপ্রং য ইদং শূণুয়ান্নরঃ ॥২৬॥ 
ধন্যং যশস্থামায়ুঘ্যং পুণ্যং ব্বগ্যং তখৈব চ। 
কৃষ্ণদ্বৈপায়নেনেদং কৃতং পুণ্যচিকীধুণা ॥২৭॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 
ধর্ম ইতি । হে ভর্তর্ধভ | ধর্মে চ, অর্থে চ, কামে চ, মোক্ষে চ বিষষে, ইহ মহাঁভাবতে 

যৎ উক্তমস্তি, অন্ত ধর্শশাাদাবপি, তদত্তি+ ইহ যন্লান্তি, কুজচিদপি ধর্শশাস্াদৌ তননাকতি, 
সাঁকল্যেনৈব তত্তদ্বিষয়াণামত্রাভিধানাদিতি ভাবঃ ॥২৪। 

সম্প্রতীতি। লোকাঃ সম্প্রতি ইদম্ আচক্ষতে চকাঁবাঁৎ শূরস্তিচ। তথা! অপবে লোকাঃ 

শ্োয্ত্তি চকাবাৎ আখ্যাস্ন্তে চ। তয়োশ্চ আখ্যাতৃশ্রোত্রোঃ পুত্রাঃ শুঞষবঃ পরিচর্ধ্যাপবাষণাঃ, 

প্রেন্তা৷ ভূত্যাশ্চ প্রিয়কারিণঃ সস্তি ভবস্তি |২৫| 

শরীরেণেতি। যো নব ইদং শৃশুযাৎ্, সঃ শরীরেণ বাচা চ মনস! চ কৃত সর্বং পাঁপম্, 
ক্ষিপ্রং শীন্রমেব সম্ত্যজতি |২৬| 

ধন্যমিতি। লোকে মহাত্মনাং পাওবাঁনাম্, ভূরীণি দ্রবিণতেজাংসি ধনবলানি যেষাঁং 

ভারতভাবদীপঃ 

শ্রতে |২১| মহিষী পষ্টরাজ্জী |২২--২২॥ অদ্ভূতত্বমেবাহ-_ধর্দে চেতি। ধর্ম্াদিচতুষ্টয়ে 
উপাদেষে। চকারচতুষ্টযৌক্তে অধর্ধানর্থহুখসংসাররূপে চতুফধে হাঁতব্যে চ বিষয়ে, হেয়মুপা- 
দেষধ। কৃত্সমত্রৈব নিরপিতম্। ইতোহধিকং গ্রস্থান্তবে নান্তীতি কাত্ম্যেন সর্কেরষাং 
শান্তাণামর্থ, জ্ঞাতুকামেনৈতদেবাদর্তব্যমিত্যর্থঃ ॥২৪॥ (পাঁঠান্তরে) অনন্যতাং গুণেযু 

হে ভব্তবংশশ্রেষ্ঠ ! ধর্ম, অর্থ কাম ও মুক্তিব বিষয়ে যাহা ইহাতে আছে, 
তাহা অন্থাত্রও আছে; যাহা ইহাতে নাই, তাহা কোথাও নাই ॥২৪॥ 

সাধু লোক বর্তমানে এই গ্রন্থ পাঠও কবেন, শ্রবণও কবেন এবং ভবিষ্যতে 
অন্তান্ত সাধু জন পাঠও 'কবিবেন, শ্রবণও কবিবেন; স্থুতবাং তীহাদেব 
পুত্রগণ শুশ্রাধাকাবী এবং ভূত্যগণ প্রিয়কাবী হইতেছে ও হইবে ॥২৫॥ 

ষে ব্যক্তি এই মহাঁভাবত শ্রবণ কবে, সে ব্যক্তি কায়িক, বাচনিক ও 
মানসিক সমস্ত পাপ হইতেই সত্বব মুক্ত হয়॥২৩ 

মহাত্মা পাণ্ডবগণেব এবং ধনী, তেজন্বী, সর্বববিগ্ভাবিশীবদ ও প্রথিতকর্্মা 

২৬ নৌকাৎ পরম্ “ভবতানাং মহজ্জন্ম শৃরধতামনস্য়তাম্। নান্তি ব্যাধিভয়ং তেষাং 
পরুলোকভয়ং কুতঃ |” ইত্যধিকঃ শ্লোকঃ ক্ষচিৎ। 



৬৬০ মহাঁভাবতে আদি- 

কীণ্ডিং প্রথয়তা লোকে পাণগুবানাং মহাত্মনাঁম্ । 

অন্যেষাং ক্ষত্রিযাণাঞ্চ ভূবিদ্রবিশতেজসাম্। 
সর্ধববিগ্ভাবদাতানাং লোকে প্রথিতকর্ণাস্ ॥২৮|(বুগ্মকম 
য ইদং মানবো লোকে পুণ্যার্থে ব্রাহ্মণান্ শুচীন্। 
শ্রায়েত মহাপুণ্যং তস্য ধর্মঃ সনাতনঃ ॥২৯॥ 

কুরূণাং প্রথিতং বংশং কীর্ভয়ন্ সততং শুচিঃ। 

'বংশমাপ্মোতি বিপুলং লোকে পুজ্যতমো ভবে ॥৩০॥ 

যৌহুধীতে ভাবতং পুণ্যং ব্রা্গণো নিয়তব্রতঃ | 
চতুবে! বাধিকান্ মাসান্ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩১॥ 

বিজ্ঞেয়ঃ স চ বেদানাং পাবগে। ভাব্তং পঠন্। 
দেব! বাজর্ধয হাত্র পুণ্য ব্রহ্র্বয়স্তথা ॥৩২॥ 

তেষাঁম্, সর্বরবিদ্ভাভিঃ অবদাতানাং নির্মলীভূতানামঃ লোকে প্রথিতকর্শণামূ। অন্থেষাং 
ক্রিয়াণীঞচ, কীনত্তিম্, প্রথযতা| প্রকাশয়তা পুণ্যচিকীধুর্ধা ধর্মবিধানেচ্ছুনা কৃষৈপায়নেন 
কতমিদং মহাভাবতম্, ধন্যং ধন্জনবম্ঃ য»ম্ডং যশেোজনবমূ। আয্হ্যম আমুর্জনকম্, পুণ্যং 

“ পুণ্যজনকম্, তথৈব চন্য ভ্বর্গজনকং ভবতি ৷ বীত্তিমিত্যাদ্িশ্লোকঃ যটপদঃ1২৭-_২৮। 
য ইতি। যে! মানবঃ, লোকে পুণ্যার্থে শুটীন্ পবিজান্ ব্রাঙ্গণান্, ইদং মহাভারতম্ 

শ্রীবয়েত ১ তত্য মহাঁপুণ্যং সনাতনশ্চিবস্থাধী ধর্ম: সদাচাৎ্চ স্যাৎ |২ন| 

কুরূণীমিতি । শুচিঃ পবিত্রো৷ জনঃ, কুরণাং গ্রথিতং বংশং সততং কীর্ভযন্ সন্, বিগুলং 

বংশম্ আগ্পোতি, লোকে পুজ্যতমস্চ ভবে ॥৩০| 

য ইতি। নিয়তত্রতো গৃহীতত্রক্ষচর্ধ্যনিষমঃ। যো! ব্রাঙ্গণঃ, বাধিকান্ বর্ধাকালস্দ্ধিন 
আধাঁচাদীন্ চতুবো! মাসান্ ব্যাপ্য, পুণ্যং ভাবতম্,। অধীতে পঠতি, স সর্ধপাপৈ: 
প্রমূচ্যতে ॥৩১| 

অন্যান্ত ক্ষত্রিয়গণেব কীন্তি প্রকীশেব জন্য এবং জগতে পুণ্য বিস্তাবেব জন্য বেদব্যাসি 
এই মহাভাবত বচনা। কবিযাছেন ; স্থৃতবাং এই মহাভাবত ধন, যশ, আধুঃ পুণ্য ও 
স্বর্গ জন্ম ইয়া থাকে ॥২৭-_২৮। 

যে ব্যক্তি পুণ্যেব জন্য পবিত্র ত্রাহ্মণদিগকে এই মহাভাবত শুনাষ, তাহাব 

মহাঁপুণ্য হয় এবং চিবস্থাধী সদাচাঁব হয় ॥২৯॥ 
_.. পবিত্র লৌক সর্ধ্বদা প্রসিদ্ধ কুকবংশ কীর্তন কবিয়া প্রচুব বংশ লাভ কৰে এবং 
জগতে অত্যন্ত সম্মানেব পাত্র হয় ॥৩০॥ 

ষে ত্রাক্গণ বর্ধাকালেব চাবি মাস য্থানিয়মে ব্রদ্মচারী থাকিয়া! এই পবিত্র 
মহাভাবত পাঠ কবেন, তিনি সমস্ত পাঁপ হইতে মুক্তি লাভ কবেন।৩১। 
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কীর্ত্যন্তে ধৃতপাপ্নানঃ কীত্্যতে কেশবস্তথা। লী 
ভগবাংশ্চাপি দেবেশে ষত্র দেবী চ কীর্ত্যতে ॥৩৩। (যুগ্াকম্) 
অনেকজননো যত্র কাণ্তিকেষস্ত সম্ভব | 
্রান্মণানাং গবাঞ্চেব মাহাত্ম্যং যন্র কীর্ত্যতে ॥৩৪॥ 
সর্ববশ্রুতিসমূহোহয়ং শ্রোতব্যো ধর্মবুদ্ধিভিঃ | 
ঘ ইদং শ্রাবয়েদিদান্ ব্রাক্মণানিহ পর্ববন্থ | 
ধৃতপাপ্]। জিতন্বর্গো ব্রহ্ম গচ্ছতি শাশ্বতম্ ॥৩৫॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 
বিজ্ঞেয় ইতি। যে! ভাবতং সর্বদা পঠন্ বর্ততে, সচ বেদীনাং পারগো বিজ্ঞেয়ঃ 

এবন্িনেবান্মিন ভাবতে সর্ববেদার্থসঙ্কলনাদিতি ভাঁবঃ ৷ হেত্বন্তরমাহ-_হি যন্মাৎ, অভ্র দেবাঃ, 

পুণ্যা বাজরধয়ঃ, তথা ধৃতপাপ্নীনো। ব্রতীদিভিদুূবীকৃতপাপা। ব্রহ্বর্যষস্চ বীত্ত্যন্তে, তথা 
কেশব! নাঁরাষণঃ কীত্ত্যতে। যত্র চ ভগবান্ দেবেশো মহাদেব: দেবী পার্বতী এ 
কীর্ত্যতে 1৩২-_-৩৩] 

অনেকেতি। ঘন্র মহাঁভাঁরতে, কাত্তিকেয়স্ত, অনেকেত্যঃ শিবাগ্নিজলকত্তিকাত্যো 

জননমূৎপত্তির্বন্মিন স তাদৃশঃ সম্ভব আঁবিরাবঃ ১ তথ! ঘজ্জ ব্রান্ধণীনাং গবাঞ্চ মাহাজ্মং 
কীত্্যতে 1৩৪| 

সর্কেতি। ধর্শবদ্ধিভির্নৈঃ, অযং মহাঁভীব্তবপঃ সর্ধশ্রতিসমূহঃ শ্রোতব্যঃ। যো! 
বিদ্বান ইহু জগতি, পর্ধস্থ অমাবস্তাদিঘুঃ ইদং ব্রাঙ্গণান্ শ্রাবয়েঃ স জনে! ধুতপাপ্যা 
দুরীকৃতপাপঃ জিতব্বর্গো ভূক্তত্বর্গস্থথঃ সন্, পবং শাশ্বতং নিত্যং বর্গ, গচ্ছতি লভতে । 
ষট্পদমিদং পদ্ম ॥৩৫। 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
দৌষারোপমকুর্ববতাঁম্ ॥২৫--৩৩ অনেকজননঃ, অনেকাভ্যঃ ষডভ্যঃ কৃত্তিকাভ্যে। জননমুখ" 
পত্তিবন্মিন্নিতি তথা ॥৩৪| সর্বশ্রুতিসমূহঃ সর্বাসাং শ্রুতীনাং কর্খত্রক্ষপরাণাঁং সমূহ- এবায়ম্ 

আব, ধিনি সর্বদা মহাভাব্ত পাঠ করেন, তাহাকে সব্ববেদ-পাঁবদর্শী 
বলিয়া জানিবেন। কাঁবণ, এই মহাভাবতে দ্রেবগণ, ধাল্সিক বাঁজধিগণ, 
নিষ্পাপ ব্রন্মধিগণ, ন্বয়ং নাবায়ণ, ভগবান্ মহাদেব ও দেবী পীার্বতীব কীর্তন 
রহিষাছে ॥৩২-_-৩৩॥ 

ষে মহাঁভাবতে অনেক ব্যক্তি হইতে কাত্িকেয়েব উৎপত্তি কথিত হইয়াছে 
এবং যাহাতে ত্রাক্মণগণ ও গৌগণেৰ মাহাত্ম্য বর্ণনা বহিযাছে 1৩৪ 

এই মহাঁভাঁবত সমস্ত বেদে সমগ্রি ; সুৃতবাং ধান্মিক ব্যক্তিরা ইহা! শ্রবণ 

কবিবেন। আব, যে জ্ঞানী লোক পর্ধকালে ত্রী্ষণদিগকে এই মহাভারত 

শুনাইবেন, তিনি পাঁপযুক্ত হইযা, ত্বর্সভোগ কিয়া, পবে শাশ্বত ব্রহ্মপদ 
লাভ করিবেন ॥৩৫॥ 



৬৬২ মহাঁভারতৈ আি- 

- শ্রাবয়েদব্রাঙ্মণান্ শ্রার্ধে যশ্চেষং পাদম্ততঃ | 

অক্ষষ্যং তস্ত তচ শ্রাদ্ধমুপাবর্তেৎ পিত্নিহ ॥৩৬। 
অহ যদেনঃ ক্রিয়ত ইন্দ্রিয়ৈর্মনসাপি বা। 
জ্ঞানাদজ্ঞানতো বাপি প্রকরোতি নবশ্চ যণ্ড। 

তন্মহাভারতাখ্যানং শ্রুত্বৈব প্রবিলীয়তে ॥৩৭॥ 
ভরতানাং মহজ্জন্ম মহাভারতমুচ্যতে । 

নিরুক্তমস্ত যে বেদ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩৮॥ 
ভবতানাং যতশ্চার়মিতিহাসো মহাঁডুতঃ | 

মহতো! ছেনসে। মর্ত্যান্ মোচয়েদনুকীন্তিতঃ ॥৩৯॥ 
ভাবতকৌমুদী 

শীবযেদিতি। যশ্চ জন? শ্রাদ্ধে, ইমম্ অত্রত্যমূ, অস্ততো নিকষ্টকোটিতঃ, পাদং যন্ত 

কম্ঠাপি শ্পোকস্। একচরণম্, ব্রাঙ্মণান্ শ্রাবযে, তশ্ত তচশ্রাদ্ধম, অঙ্গয্যং সৎ ইহ পিতুন 
উপাবর্ডেৎ উপগচ্ছে্ড ॥৩৬॥ 

অন্কেতি। নবেণ হস্তপদাদিভিবিক্ডিষৈঃ অপি বা মনসা, অহা! দ্রিবসেন, যত এন 

পাঁপং ক্রিয়তে $ নবশ্চ জ্ৰানাদজ্ঞানতো। বা যৎ এনঃ পাঁপং প্রকরোতি ; মহাভারতাখ্যানং 
শ্রত্বৈব স্থিতহ্য তন্ত নরম তৎ সর্বং পাঁপং প্রবিলীয়তে বিনশ্ততি। যট্পদমিদং পদ্ধম্ ॥৩৭| 

পূর্বোক্তাৎ প্রকারাস্তবেণাপি মহাঁভাবতপদস্ত বুযুৎ্পত্তিমহ-ভর্তানামিতি। ভরতানা 
তথ্বশীযানাম্, মহৎ প্রশত্তম, জন্ম জন্মাদিবৃত্তমেব মহাভারতমুচ্যতে , ভরতানামিদরমিতি 
ভারতমিতি যোগাঁৎ। মহস্তাবতং যত্রেতি তু পুস্তকপ্রতীতিঃ। যশ্চ অন্য গ্রন্থস্ত নিরুভং 
নিশ্চয়েনাভিহিতং বিষয়মূ, বেদ জানাতি, দোহপি পর্ধপাঁপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩৮| 

ভরতানামিতি। ঘতশ্চ অং ভরতানামিতিহাঁসঃ, মহাডুতঃ পুণ্যবিষধৈরাশ্ঠর্ধ্যঃ, অত" 
এবাসৌ৷ অন্কীন্ভিতঃ পঠিতঃ সন, মহত এনসঃ পাপা মর্ত্যান্ মোচয়েখ ॥৩৯| 

আর, ষে ব্যক্তি শ্রাদ্ধেব সময় ত্রাক্মণদিগকে এই মহাভারতে একটা 
প্লোকের অন্ততঃ একটা চব্ণ শুনাইবেন, ভীহাঁব সেই শ্রাদ্ধ অক্ষয় হইয়৷ 

পিতৃলোকের নিকট উপস্থিত হইবে ॥৩৬॥ 
মানুষ মন বা! অন্ান্ত ইন্দড্রিয়দ্বাবা ঘে পাঁপ কবিবে, অথবা! জ্ঞানিত; বা অঞ্ঞা- 

নতঃ যে পাপ কবিবে, কেধল মহাঁভাঁবত শুনিলেই তাহার .সে পাপ নষ্ট 
হইবে ॥৩৭॥ 

ভরতবংশীয়দিগেব জন্মপ্রভূতি উকৃৎষ্ট বৃত্তান্তেব নামই মহাভারত ; স্ৃতবাং 
যে ব্যক্তি ইহবি বিষয়গুলি জানে, সেও সমস্ত পাঁপ হইতে মুক্ত হয ॥৩৮ 

যে হেতু ভরতবংশীয়গণের এই ইতিহাস অত্যন্ত আশ্চর্য্য, সেই হেতু ইহা 

পাঠ কবিলেই মানুষ মহাপাপ হইতে মুক্ত হইতে পাবে ॥৩৯॥ 
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ত্রিভিবর্ষৈর্মহাভাগঃ কৃষ্ণদৈপায়নোহব্রবীৎ। 
নিত্যোথ্িতঃ গুচিঃ শক্তে। মহাভাবতমাদিতঃ ॥৪০॥ 

তপোনিয়মমাস্থায় কৃতমেতন্মহবিণা | 
তম্মামিয়মসংযুক্তৈঃ শ্রোতব্যং ত্রাহ্মণৈরিদম্ ॥৪১॥ 
কৃষ্ণপ্রোক্তামিমাংএপুণ্যাং ভাবতীঘুভ্তমাং কথাম্। 

শ্রাবয়িষ্যন্তি যে বিপ্রা যে চ শ্রোধ্যন্তি মানবাঃ। 

সর্ববথা বর্তমানা বৈ ন তে শোচ্যাঃ কৃতাকৃতৈঃ ॥৪২।॥ 
নরেণ ধন্মকামেণ সর্ব শ্রোতব্য ইত্যপি | 
নিখিলেনেতিহাসোহয়ং ততঃ সিদ্ধিমবাগ্ন,াণ ॥8৩॥ 

ত্রিভিবিতি। নিত্যোথিতঃ নে শুচিঃ পবিত্র শক্তে। গ্রন্থনিন্দীণে সমর্থ 

মহাভাগঃ কৃষ্ধই্বৈপাধনঃ, ত্রিভিবর্ষে,'আদিত এব মহাঁভীরতম্, অত্রবীৎ রচিতবান্ ॥৪ ০ 

তপইতি। ম্হষিণা ব্যাসেন, ব্রদ্মচর্যযাাদিতপোঁনিষমমূ, আস্থায অবলঘ্য, এতনম্মহা- 

ভাঁবতং কৃতম্। তন্মাৎ ব্রা্ষণৈঃ ব্র্ষগর্্য।দিনিষমপংযুক্তৈরেব সপ্ভিঃ, ইদং শ্রোতব্যম্ , 
গ্রস্থকারত্ত গুরুত্বেন তদনুকরণো চিত্যাৎ 1৪১1 

কৃষ্ণেতি। যে বিপ্রঃ, কক্চেন কঞ্তবৈপাষনেন প্রে।ক্াম্ ইমাম্ উত্তমাং ভারতীং কথাং 
শ্রাবধিত্তান্তি, যে মানবাশ্চ শ্রোস্তন্তি ; সর্বথ। সৎখপথেন অনৎপথেন বা বর্তমানা অপি তে, 

কৃতাকতৈঃ ,কণ্মুতিঃ ন শে।চ্যাঃ, ততক্ষযাঁদদিতি ভাব; অত্র শ্রাবণে ব্রা্ষণমাত্রাণাং শ্রবণে 
তু সর্কেষামেব বর্ণানামধিকাঁব ইতি তৃতীপচতুর্থচরণাভ্যাং স্থচিতম্। ইদমপি ষটুপদৎ পদ্মূ ॥৪২% 

নবেণেতি। ধর্মকামেণ “নিত্যং কবর্গব্যুত্তরপদে” ইতি ণত্বম১ নিখিলেন ব্রাহ্গণাদি- 
চগ্ডালপর্ধ্যন্তেন নবেণঃ অর মহাভার্তাখ্য ইতিহীসঃ নর্ব এব শ্রোতব্যঃ। ততশ্চ সিদ্ধিম্ 
অভীষ্টনিষ্পত্তিমং অবাপর,সা্চ॥৪৩| 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
॥৩৫--3১|॥ সর্ববধা সা,নানাধুন। বা বর্মনা বর্ধমানা অপি কৃতাকতৈঃ ক্রমেণ পাঁপপুণ্োন্তে 

ন শোঁচ্যাঃঃ এতজ্ছবণীদেব সর্ধ্বপ্রত্যবা়পরিহারে। ভবতীতি ভাব; ॥৪২। সিঘিরধ্বফলং 

সর্বদা উদ্যোগশীল, পবিত্র ও গ্রন্থবচনায় সমর্থ বেদব্যাস তিন বলবে 
আগ্তন্ত এই মহাভাঁবত বচনা কবিয়াছেন ॥৪০। 

মহধি বেদব্যাস ত্রহ্ষ্প্রভৃতি নিয়ম অবলম্বন কবিয়াই এই মহাভারত 
বচনা করিয়াছেন ; অতএব ব্রাক্ষণগণও সেই নিয়ম অবলম্বন কবিয়াই 
ইহা! শুনিবেন ॥৪১॥ 

ষে ব্রাক্ষণ বেদব্যাসবচিত এই পবিভ্র মহাভারত শুনাইবেন এবং যে 
সকল লোক ইহ! শুনিবেন , সৎপথে থাকুন বা অসংপথে থাকুন, তাহাবা সকলেই 
প্রীবন্ধ কর্ম হইতে যুক্ত হইবেন ॥৪২॥ 



৬৬৪ মহাভারতে আঁদি- 

ন তা স্বর্গগতিং প্রাপ্য তুষ্টিং প্রার্মোতি মানবঃ। 
বাং শ্রুত্বৈৰ মহাপুণ্যমিতিহাসমুপাম্মুতে 0881 
শন শ্রাঃ পুণ্যশীলঃ শ্রাবয়ংশ্চেদম্ভূতম্ । 

নরঃ ফলমবাপ্পোতি রাজসুয়াশ্বমেধয়োঃ ॥৪৫॥ 
যথা সমুন্দো ভগবান্ যথা মেরুরমহাগিবিঃ | 
উভৌ খ্যাতৌ রত্ুনিধী তথা ভারতমুচ্যতে ॥8৩॥ 

ইদং হি বেদৈঃ সমিতং পবিভ্রমপি চোত্তমমৃ। 
শ্রাব্যং শ্রুতিস্খঞ্চেব পাবনং শীলবর্ধনম্ ॥৪৭॥ 

ক্ষ শিপ এ ০ সত কন 2..১4988 

নেতি। মানব: স্বর্ণগতিং প্রাপ্যাপি তাং তুষ্টিং ন প্রাপ্মোতি; ইমং মহাঁপুণ্যমিতিহাসং 
শরত্ৈব। যাঁং তুট্িম উপাশ্ূতে লভতে, মহাঁমনোহব্াৎচ 1৪৪1 

শৃ্বনিতি। শ্রদ্ধাং ধর্বিশ্বাদমতীতি শ্রাদ্ধ; পুণ্যশীলশ্চ নবঃ, অদ্ভূতম্ ইর্দং মহাঁভাবতম, 
শৃন্ শ্রাবযংস্চ, বাঁজহ্যাশ্বযেধয়োরজ্ঞযোঃ, ফলমবাপ্ধোতি 18৫1 

যথখেতি। যথা, তগবাঁন্ বত্তাদিসত্াদেব মাহাত্যবান্ সমূদ্রঃ, যথ! বা ভগবান মহাগিরি" 
মেরু, এতো উতৌ বত্বনিধী খ্যাত, তখৈব ভারতং বদ্ুনিধি, উচ্যতে $ সর্ববিধ- 
জানরত্বনত্বাৎ 1৪৬! 

ইদ্মিতি। ইদ্₹ং মহাঁভাবৃতমূ, বেদৈঃ সগ্নিতং তুল্যম্ অতএব পবিত্রম অপি 
উত্তমম্, পাবনং পুণ্যজনকম্, শীলবর্ধনং সত্ভাঁববৃদ্ধিকরমূ, শ্রুতিস্থখধ্। অতএব শ্রীব্যমূ 
অবস্যশ্রোতব্যম্1৪৭॥ 

ভাবতভাবদীপঃ 
চিত্তশুব্যাদিঃ 0৪৩ ন তামিতি দ্বর্গাদপ্যেতচ্ছুবণং সৃখকরম্, যুক্তিহেতুত্বাদিতি ভাঁবঃ 1881 

ধর্মীভিলাধী সকল মনুষ্যই “মহাভাবত নামক এই ইতিহাস সমস্তই 
শ্রবণ করিবে £ঃ তাহাব পৰে অভীষ্টসিদ্ধি লাভ করিবে ॥৪৩। 

মানুষ ত্বর্গ লাভ কবিয়াও তেমন আনন্দ লাভ করে না, এই মহাঁপুণ্য 

ইতিহাস শুনিয়াই যেমন আনন্দ লাভ করে 1881 
র্বিশ্বাসী ধান্মিক লোক এই আশ্তর্ধ্য ইতিহাস শুনিয়া! বা শুনাইয়া 

নাঁজসূম় ও অশ্বমেধ বজ্েব ফল লাভ করেন ॥৪৩॥ 

মাহাত্বযশীলী মহাঁসমুদ্র এবং মাহাত্মযশীলী মহাঁপর্বরত স্থমেক-_এই উভষ 

পদার্থই যেমন রত্বনিধি বলিষা কথিত; এই মহাভাবতকেও তেমনিই রদ্ুনিধি 
বলা হয় ॥৪৬| 

এই মহাভাঁবত বেদেব তুল্য পবিত্র, উৎকৃষ্ট পুণ্যজনক, সংশ্বভাববৃদ্ধিকধ 
এবং শ্রুতিস্থখজনক ; অতএব অবশ্যই ইহা! শ্রবণ কবা উচিত ॥৪৭| 

(৪৭) শ্রব্যং শ্রুতি্খকৈব-" | 



পর্ববণি সপ্তপঞ্চাশতযোহ্ধ্যায়িই ৬৬৫ 

য ইদং ভারতং বাঁজন্! বাঁচকায় প্রষচ্ছতি । 
তেন সর্ববা মহী দত্তা ভবে সাগরমেখল। ॥৪৮| 
পরীক্ষিত! কথাঁং দিব্যাং পুণ্যায বিজয়ায় চ। 
কথ্যমানাং ময়া কৃৎ্ননাং শূণু হর্ষকবীমিমাম্ ॥৪৯॥ 
ত্রিভিবর্ষেঃ সদৌখায়ী কৃষ্ণ দৈপায়নো মুনি । 
মহাভারতমাখ্যানং কৃতবানিদমদ্ভূতম্ ॥৫০॥ 

ইতি শ্ীমহাঁভারতে শতসাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ববণি 

আদিবংশাবতারণে মহাভাঁবতপ্রশংসা নাম সপ্তপঞ্চাশভমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ *% 
9৯০৮ 

ভারতকৌমুদী 
যইতি। হে বাঁজন। যো জনঃ, ইদং ভাবতং মহাতাবতপুন্তকম্, বাঁচকাষ পাঠকাষ, 

গ্রযচ্ছতি দর্দীতিঃ তেন জনেন, সাগর এব যেখল! কাঞ্ধী যন্যাঃ সা তাদৃশী, সর্ব্বা মহী দস্তা 
ভবেৎ ॥৪৮| 

পারীতি। হে পাবীক্ষিত! জনমেজয 1 মযা কথ্যমানাম্ দিব্যাম অলৌকিকীম্, 
হর্যকরীম্ আনন্দজনিকাম্ কৎ্মাং সর্ববাম্, ইমাঁং কথাম্ উপাখ্যানম্, পুণ্যায় বিজয়ায় চ 
শৃণু |৪৯| 

ত্রিভিরিতি। গ্রন্থকর্তগুকত্েন শ্রোতুস্তদ্র্গ্রাহিতঘা তরহুকরণৌ চিত্যাতদশবপ্রদর্শনায় 
ূ্বমুক্তমূ, ইদ্দানীস্ক কিষত| কালেন কৃতমিত্যাকাজ্ফাযামূচ্যত ইত্যপৌনরুক্ত্যম্ ॥৫০। 

ইতি মহামহোপাধ্যা-ভাবতাচার্ধ্য-শ্রাহবিদীসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টা চার্ধ্য বিবচিতায়াং মহাভারত- 
টাকাযাং ভাঁরতকৌমুদীসমাখ্যাযামাদ্িপর্বণি আদিবংশাবতারণে সপ্তপঞ্চাশতুমো হুধ্যাষঃ ॥০| 

2 

ভাবতভাবদীপঃ 

শ্রা: শ্রদ্ধাবান্ 1৪৫-_-৪৬] শ্রব্যমর্থতো৷ বম্যম্, শ্রুতিম্থখং শব্দতো৷ রম্যম্ 9৭-__৪ন| 

সদোথাষী সদোদ্যুক্তঃ ॥৫০| 

ইতি শ্রীমহাভাবতে আদিপর্ব্ণি নৈলকঠীযে ভারতভাবদীপে সপ্তপর্শশত্তমোহ্ধ্যায়ঃ 1৫৭ 
স2৯2--+ 

-. মহাবাজ! যে ব্যক্তি এই মহাভাবত পুস্তক) পাঠককে দান করে, সে. 
ব্যক্তি সমুত্রবেষ্টিত সমস্ত পৃথিবী দানের ফল লাভ কবে ॥৪৮] 

মহাবাজ জনমেজয়! আমি এই আনন্দজনক ও অলৌকিক মহাঁভীবত 
সম্পূর্ণ ই বলিতেছি ;ঃ আপনি ধর্ম ও জয়লাভেব জন্য ইহা! শ্রবণ ককন ॥৪৯॥ 

সর্বদা উদ্যোগশালী মহধি বেদব্যাস তিন বসবে এই আঁশ্চধ্য মহা- 
ভাবত বচন। কবিয়াছেন ॥৫০| ৯ ১৩০5০-০৯০০০৬১০০৬০০০০১০০০০৭৬, ** “"**ছ্বিষিতমোহধ্যায়১ “.*ষ্টিতমোহ্ধ্যায়ঃ, “-**একোনষস্টতমোহ্ধ্যায়ঃ ইতি পঠিভেদাঃ | 

৮৪ 



অউপর্শশততমোহ্ধ্যায়ঃ। 
22 

বৈশম্পাঁয়ন উবাচ । ক 
রাজোপরিচরো! নাম ধর্ননিত্যো। মহীপতিঃ। 
বভুব ম্গয়াশীলঃ শশ্বৎ স্বাধ্যায়বান্ শুচিঃ ॥১)৪ 

স চেদ্দিবিষয়ং রম্যং বন পৌর্বনন্দনঃ | 
ইন্দ্রোপবেশাজ্জগ্রাহ বমণীয়ং মহীপতিঃ ॥২॥ 

তমাশ্রমে ন্যন্তশন্ত্রং নিবসন্তং তপোনিধিম্ | 

দ্বেবাঃ শক্রপুরোগ। বৈ রাজানমুপতস্থিরে ॥৩॥ 

ভাঁরতকৌমুদী 
অথ বৈশম্পায়নঃ প্রথম নিজগুরোগ্রপ্থকর্তূশ্চ ব্যাস্ত জন্মাভিধাতুমুপরিচররাজোপা- 

খ্যানমভিধন্তে_-রাজেতি । ধর্দ এব নিত্যে। নিত্যলেব্যো যস্য সঃ, পাঁতীতি পতিঃ মহীপতি: 
পৃথিবীবক্ষকঃ মৃগপ্াশীলঃ, শশ্বৎ সর্বদা, খ্বাধ্যায়বান্ বেদপাঠী, শুচিঃ পবিভ্রণ্চ, উপবিচরো নাম 
ঝাজা বভুব ॥১॥ 

ল ইতি। পৌরবনন্দনঃ, বঙ্থবন্থমন্তযা বন্থপাধিক ল মহীপতিরুপরিচরঃ, ইন্রস্ 
উপদেশ, বয্যং স্বভাবহুন্ববম্। বমীবম্ উর্ধরহাদিন(পি মনঃপ্রদাদকরম্ং চেদিবিষয়ং 
চেদিদেশং জগ্রাহ ॥২। 

তমিতি। শক্র ইন্জঃ পুরো।গঃ অগ্রগামী যেধাং তে তাদৃশ। দেবা স্তত্তশত্তং বৈরাগ্যাৎ 
পরিত্যক্তাযুখম, আশ্রমে নিবসন্তং তপোনিধং তং রাজানম্, উপতদ্থিরে তপোভয়াহুপ- 
গতাঃ ॥৩| 

ভারতভাবদীপঃ 
বাজেতি। বৃপ্তকত্বান্াজী। মহীপতিঃ পৃ্ীপ1লকঃ ॥১|॥ বহ্থঃ উপরিচরঃ ॥২--৩ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন- সর্বদা ধরন্মপবায়ণ, বেদপাঠে নিরত, পবিত্র অথচ 
মৃগযাশিল উপবিচবনামে পৃথিবীপালক এক রাজা ছিলেন ॥১| 

পুরুবংশীয় রাজ! সেই উপরিচরবন্্, ইন্দ্রেরে উপদেশে স্বভাবস্থন্বর ও 
শহ্যাদিসম্পন্ন চেদিবাঁজ্যে বাস কবিতেন ॥২॥ 

* দান্গিণাত্যপুস্তকে অন্তর স্থানে পুরুবংশবর্ণনাধ্যাযো বিন্তন্তো দৃষ্ঠতে ৷ স চাযুক্ত? 

তথাত্বে “তথোঁপরিচরাছ্যন্তে” ইতি পক্ষেহপি পুকবংশবর্ণনাধ্যাঞ্জো মহাভাবতান্তঃপাতী ন স্যাৎ 

প্রথমং গুরুজন্মকথনং বৈশল্পায়নস্তে।চিতমপি তৎ পরিত্যক্ত স্যাৎ। তদযং বহদেশীয়পুত্তক- 

বিন্যাস এব সাধীযান্। 

(১ বভূৰ মৃগযাং গন্ধ, সদা কিল ধৃতব্রতঃ | 
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ইন্দ্ত্বম্হো রাঁজীয়ং তপসেত্যন্চিন্ত্য বৈ। 
তং সান্তেন নৃপং সাক্ষাত্তপসঃ সংস্যবর্তয়ন্ ॥8॥ 

দেবা উচুঃ। 

ন সন্কীর্ধ্যেত ধর্ম্মোহয়ং পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে ! | 
তুয়া হি ধন্মো বিধূতঃ কৃৎন্সং ধারয়তে জগৎ ॥৫| 

ইন্দ্র উবাচ। 
লোকে-ধর্মং পালয় ত্বং নিত্যযুক্তঃ সমাহিতঃ | 
ধর্মযুক্তস্ততো৷ লোকান্ পুণ্যান্ পশ্যসি শাশ্বতান্ ॥৬| 

দিবিষ্স্তয ভূবিষ্ঠস্্ং সথা ভূতো মম প্রিয়ঃ। 
রম্যঃ পৃথিব্যাং যে! দেশস্তমাবদ নবাধিপ ! ॥৭॥ 

ভার তকৌমুদী 

ইন্তরত্বমিতি। অর্থ ইন্দরত্বযোগ্যঃ অযং বাঁজা তপসা ইন্ত্রত্বমেব ইচ্ছতীতি শেষঃ, ইতি 

অন্ুচিন্ত্য, দেবাঃ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষীভূষ, সান সাত্ববাদেন, তপসঃ সকাঁশাৎ, তং হৃপম,, সংন্য- 
বর্তযন্ নিবত্তিতবস্তঃ 1৪1 

নেতি। হে পৃথিবীপতে | পৃথিব্যাম্ অযং ধর্মঃ) ন সঙ্থী্যতে হ্বাসবান্ ন ভবতি। 

হি যন্মাৎ, তধা ধর্মে বিধতো রুক্ষিতং অতএব স ধর্থ:, কৃৎন্পং সর্ববং জগৎ ধাঁবযতে 

বুক্ষতি 1৫ 

লোক ইতি। হে বাজন্! ত্ম্, নিত্যযুক্তঃ সর্ববদী উদ্যোগী, সমাহিতো৷ ধর্মরক্ষায়াং 

কতমনোযে|গঃ, ধর্ণযুক্তে। ধাশ্মিকশ্চ সন্, লৌকে মত্ত্যে ধর্ম, পাঁলয , ততশ্চ পুণ্যান্ শাশ্বতান্ 

চিরস্থাধিনে। ব্রদ্ধার্দিলোকান্ পশ্ঠসি 1৬1 

তিনি অন্্র পারত্যংগ কিয়া তপোবনে বাইয়া তপস্তাঁয় প্রবৃত্ত হন ; তাহার 

পর, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ সেই তপোঁবনে যাইয়া উপস্থিত হন ॥৩| 

“ইন্দ্রত্ব করিবার যোগ্য এই রাজা তপস্তাদ্বারা ইন্দ্ত্বপদেবই কামনা 
করিতেছেন” ইহা' মনে কবিরা! দেবতাঁব৷ প্রত্যক্ষ হইয়। সান্ববাক্যে সেই 
বাজাকে তপস্তা হইতে নিবৃত্ত কবিলেন ॥8॥ 

দেবগণ বলিলেন__“মহারাজ ! পৃথবীতে ধর্ম যে হাঁস পাইতেছে না, 

তাহা কাঁবণ, আপনি, সে ধন্মকে বক্ষা কবিতেছেন; সেই সুবক্ষিত ধর 
আঁবাব জগৎ বক্ষ! কবিতেছে ॥৫॥ 

মহাবাজ ! আপনি সর্ববদ।! উদ্যোগী, সতর্ক ও ধাম্সিক হইঘ। ভূলোকে 
থাকিয়া ধর্ম বক্ষা ককন, তাহাতে আপনি পবিণামে পুণ্যলভ্য চিবস্থাধী 
ব্রহ্মলোক দেখিতে পাইবেন ॥৬॥ 

৬) "শপ্রান্াণি শাখতান্ । 



৬৬৮: | ২" মহাভারতে । জীদি 

গশব্যশ্চৈব পুণ্যশ্চংপ্রভৃতধনধান্যবান্থ।। 
্বারক্ষ্যস্চৈব সৌম্যশ্চ তোগ্যৈতূমিগুণৈষুতিঃ॥৮এযুখকঘ্ 
অর্থবানেষ দেশে হি 'ধনরত্াদিভিযুতঃ। 
বন্পুর্ণা চ বন্ধ! বস চেদিঘু চেদিপ-! ॥৯1।,চ--1 
ধর্মশীলা জনপদাঃ স্থসন্তভৌষাশ্চ সাধরঃ 15৯ তী ন্ট 
ন চ মিথ্যাপ্রলাপোহত্র স্বৈরেষপি ইরা ১০ 

ভারতকৌমুদী' ৬ খাপ ল১ 

দিবীতি। হে নরাধিপ! তু ভূবিষ্ঠো ভূলোকস্থোইপি সম্ট দিবিষন্ত ্র্স্থিতন্ত মম 
্রিয়ঃ সখা ভূতঃ। অতএব ত্বামুপদিশামীতি ভাব:। তথা”চ পৃথিব্ীংযযো দেশ পশব্যো 
গবাদিপশ্তভ্যো হিতঃ, পুণ্যঃ পুণ্যা্টানবান্, প্রভূতধন্ধান্তবান্,  শ্ব: : দ্বগর্ত দেব রক্ষ্য: 
পরমহ্খীবাসত্বাৎ বক্ষীষঃ সৌম্য; হুন্দরহ। ভোগ্যৈকর্বরত্থাদিভিভূমিগুশৈঘুর্তশ্। তং দেশ- 
মাশ্রিত্য আবদ অবভিষ্ঠঘ ॥৭--৮॥ রত 

অর্থবানিতি। হে চেদদিপ! চেদদিদেশরাজ |. এষ দেশঃ, অর্থবান্ শভানিপ্রযাীয 
বস্তমান্, ধনবত্বদিভিযু্তশ্চ ১ বন্ধধা ভূমিশ্চ, বন্ধপূর্ণী খনিজাতমণিপূর্ণা » অতৃএব', চু 
চেদিদেশ এব বদ |৪॥ 

ধর্মেতি। জনপদ! অ্তত্যাবাস্তরদেশীঃ ধর্্শীলাঃ » সাধবশ্চ উপরর্াভাবাৎ হবো 
অত্র দেশে, স্বৈরেষপি স্বচ্ছন্বালাপেঘপি, মিথ্যাপ্রলাপো ন চ বর্ততেঃ অন্যথা! অন্তত 
মাক্ষ্যাদিদানেষু। কুতো মিথ্যাপ্রলাপঃ ॥১০। ৃ 

ভারতভাবদীপঃ :/ 
সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষীভূয় 1৪ ন সন্কীর্যযেত নির্নায়কত্বাৎ 1৫---৭| পশব্যঃ ,পভ্যো- ক 
্বারকষ্য: শব ্গন্তিভুল্যঃ, অতএব বক্ষ্যঃ॥৮--১০॥ গাঃ বলীবর্দান্ দেস্বোহইপচা ইতি 

নরনাথ! আঁপনি ভূভলে আছেন, আর আমি স্বর্গে রহিয়াছি ৮ তথাপি 
আপনি আমাৰ প্রিয় সখা হইয়াছেন। সেই জন্যই আঁমি আপনাকে বলসিতেছি 
যে, পৃথিবীৰ মধ্যে যে দেশ পণ্ুর পক্ষে হিতকর, যে দেশে-ধর্েব; অনুষ্ঠান 
আছে এবং প্রচুর ধন-্ধান্ত রহিয়াছে; আর যে দেশ স্বর্গের, ন্যায় র্গণীয় 

নুন্নব ও উর্ব্বতাদি গুণযুক্ত, আপনি সেই দেশেই বাস করুন ॥৭-স্পা 17৮ 

হে চেদ্দিবাজ] এই দেশে প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তই পাওয়া'যায়) 'ধন ওর 
ৃতিও বহিয়ছে; আর তুমিগুলিতেও খনিজ পদার্ঘ, আছেন” অত 
আঁপনি এই চেদিদেশেই বাস করুন ॥৯ . টো তত 

এই. দেশের লোকগুলি ধাম্মিক, সাঁধু এবং সর্বদা! দার এদেশে 

ইচ্ছানুষায়ী আলাপের সময়ে মিথ্যা কথ! বলা 'হয়-না, এঅন্ত'+ স্ময়েতত 

হয়ই না 1১০1 উচিত 80548 
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তে মারি 
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ন চ পুত্র বিভজ্যন্তে পুত্রা গুরুহিতে বতাঃ। 
যুগ্জতে ধুবি নো গাশ্চ কুশান্ সন্ধুক্ষয়ন্তি চ 1১১॥ 

সর্বেৰ বর্ণাঃ স্বধর্মাস্থাঃ সদা চেদিযু মানদ 1 | 
ন তেহস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিভ্রিঘু লোকেষু যন্তবে ॥১২॥ 

দেবোঁপভোগ্যং দিব্যং ত্বামাকাশে স্ফাঁটিকং মহণড। 
আকাশগং ত্বাং মদ্দতং বিমানমুপপৎস্ততে ॥১৩॥ 

ত্বমেকঃ সর্ববমর্ত্যেমু বিমাঁনববমাস্থিতঃ | 

“ চবিষ্যস্থ্যপরিস্থো৷ হি দেবো বিগ্রহবাঁনিৰ ॥১৯৪॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 
নেতি। পিতৃভিঃ পুত্রা বিদ্েষান্ন চ বিভ্জ্যন্তে » পুত্রাশ্চ গুরণাং পিতণাঁং হিতে বূতা- 

সিষটন্তি। লোঁকা গান্চ, ধুবি ভারে নো যুগ্ততৈ যৌজযন্তি ) বৃশান্ গা্চ, সুতি আহার- 
দানাঁদিন! পুষঠীকুর্্বস্তি 1১১ 

সর্ব ইতি। হে মানদ। গুরুজনসম্মানকারিন্ চি ধা সর্ব ব্র্ণাঃ সদা 
্বধর্স্থাঃ ৷ ত্রিযু লোকেধু যন্তবেৎ, তত্র কিঞ্চিদপি তে অবিদিতং নাস্তি যোগবলাথ। অত- 
শ্চেদিদেশীবস্থাপি তে বিদ্িতৈবেতি ভাব: 1১২| 

দেবেতি। ত্বামুদ্দিন্ত মদ্দতমূ, দিব্যং শবর্গায়ম দেবোপভোগ্যম। আকাশগম, ক্ফারটিকং 
শ্কটিকনিশ্মিতম্, মহদেকং বিমানং কর্ত, আকাশে ত্বাম্, উপপতশ্থতে প্রা্প্যতি ॥১৩| 

ত্বমিতি। সর্ববমর্ত্যেু একঃ প্রধানস্বম১ তদিমানবরম, আহ্থিত আবঢঃ সন্, বিগ্রহবান্ 
যৃত্তিমান্ দেব ইব, উপরিদ্থ আকাশবর্তী সন্ চবিষ্যাসি 1১৪1 

ভাবতভাবদীপঃ 

হলধুরি ন ঘুগ্রতে , নাঁপি শকটধুরি, পৃষ্ঠবাহৈরেব তৎকাঁধ্যসিদ্বেবিতি ভাবঃ। কৃশান্ 
দীনানাথাদীন্ সনুক্য়ত্তি পুষ্টান্ কুর্বস্তি। যদ্বা বৃষ্তান্ কশান্ ন ধুরি যুগ্ততে প্রত্যুত 
সনুকষযস্তীতি। অন্যে তু গাঁঃ স্্ীগবীঃ তাঁসামপ্যন্বাদিছুর্দেশেষু ধুবি যোঁজনং দৃ্টম, তধিহ 
,নাভীত্যনিঃ /১১। ন ত ইতি আত্মজ্ঞানাৎ সর্বজ্ঞ ভবিস্তসীত্যর্থঃ 1১২1. উপপত্্ততে 

পিতা পুত্রকে বিভক্ত কবিযা দেন না, পুত্রও পিতাব হিতে বত থাকে, 
কৃষকগণ গকগুলিকে, ভাববহনে নিযুক্ত কবে না এবং ছুর্বল গকগুলিকে সবল 

করে ॥১১॥. 

হে গুকজনসেবক ! চেদিদেশে সকল বর্ণই সর্বদা আপন আপন ধর্ম পালন 
কবে। ত্রিভুবনে যাহা কিছু হয়, তাহার কোন্টা আপনার অবিদিত আছে ? ॥১২॥ 

মহাবাজ! আমি আপনাব উদ্দেশে দিব্য একখাঁনি বিমান দাঁন করিয়া 
বাখিয়াছি ;ঃ তাহা স্ষটিকনিল্মিত, দেবভোঁগ্য, আকাশগামী ও বিশাল ; তাহা! 
আপনাঁৰ নিকট উপস্থিত হইবে ॥১৩| 



৬৭০ মহাভারতে আদি- 

দদামি তে বৈজয়ন্তীং মালামঞ্ানপন্কজাম্। 
ধারয়িস্যতি সংগ্রামে যা ত্বাং শৃন্দ্ররবিক্ষতমূ্ ॥১৫॥ 
লক্ষণঞ্চেতদেবেহ ভবিতা তে নরাধিপ !। 
ইন্দ্রমীলেতি বিখ্যাতং ধন্যমপ্রতিমং মহৎ ॥১৩।॥ 
যগ্ভিঞ্চ বৈণবীং তন্মৈ দ্ৌ। বুন্রনিযুদরনঃ | 

ইগ্রদানযুদ্দিষ্ট শিষ্টানাং গ্রতিপালিনীম্ ॥১৭। 
এবং সংসাস্ত্য নৃপতিং তপসঃ সংস্যাবর্তয়ত। 
গ্রযযৌ দৈবতৈঃ সার্ঘং কৃত্বা কার্য্যং দিবৌকসাম্ ॥১৮। 

ভারতকৌমুদী 
দদ্দামীতি | বৈজৈয়ন্তীং নাম, অগ্্রীনানি বছঝ্লান্তব্খপি অবিকৃতানি পন্বজানি পদ্মানি 

স্তাস্তাং তাঁদৃশীং কাঁধিক্সালাম্ং তে তুভ্যম দদামি, যা সংগ্রামে শগ্বৈরবিক্ম তমেব ত্থাম্ 
ধারযিস্তৃতি রন্ষিত্যৃতি 1১৫| 

লক্ষণমিতি। হে নরাধিপ! ধন্তং প্রশস্তম,, অপ্রতিমং নিরুপমম,, ইন্দরমাল! ইতি নায় 
বিখ্যাতম এতদেব বন্ত, ইহ জগতি, মহৎ প্রকুষ্টম» তে তব, লক্গণং চিহং তবিতা 7১৬ 

যষ্টিমিতি। বৃত্রনিষুদন ইন্দরঃ, ইষ্গ্রদানম, অভীষ্টদানম, উদ্দিশ্য, স্ষ্টানাং শান্বাচসাতিণাং 
জনানাম্, প্রতিপালিনীম্, অশ্ষ্টানাস্ত দময়িত্রীমিতি ভাব» বৈণণীৎ বংশনিম্মিতাং কাঞ্চিং 
যট্টিমও তন্মৈ বাজে দদৌ 1১৭| | 

এবমিতি। ইন্দ্র, এবং সংসাত্য সাত্ববাঁদেন সন্তোস্ত, নৃপতিমুপরিচরম তপসঃ সকাঁশাৎ 
সংহ্যবর্তয। দ্িবৌকসাং দেবানাম,, কাঁধ্যং তপস্তাত উপক্চংস্ত নিবৃত্রিপং বর্শ কা 
দৈবতৈঃ সার্ঘং প্রযযো 1১৮ 

ক অক 

ভারতভাবদীপঃ 
উপস্থাস্ততে 1৩৩--১৪ বৈজ্যন্তীং বিজয়হেতুম্। অবিক্ষতম্বে ধারয়িস্তাতি পালয়িস্তুতি, 
ন তু বিক্ষতমূ। অনয শত্্মেব তাং ন বাধিত ইতি ভাব; ॥১৫॥ লক্গণং চিহম্ 1১৬] 

ইঞপ্রদানং প্রীতিদানমুদদিষ্য যটটিং দদ॥১৭। শত্রন্ত পৃজার্থৎ মানার্থ,। তন্যা যষ্টে। 
আপনি মর্ত্যলোকের মধ্যে প্রধান; ন্ৃতবাং আপনি দেই মহাঁবিমানে 

আবোৌহণ করিয়া, মুক্তিমান্ দেবতাব ন্তাঁয় আকাশে বিচরণ করিবেন ॥১৪। 
আর, “বৈজয়ন্তী নামে এক ছড়া পদ্ধেব মালা আপনাকে দান করিতেছি, 

ইহাব পদ্পগুলি কখনও বিকৃত হইবে না এবং এই মাল যুদ্ধে আপনাকে 
অক্ষত অবস্থাতেই বন্দ কবিবে ॥১৫॥ 

মহাঁবাজ! এই মালা জগতে ইন্দ্রমালা' বলিয়া বিখ্যাত ও অতি উৎকৃষ্ট 
এবং ইহাঁব তুলনা নাই ; এই মহামাঁলাই আপনার চিহ্ন হইবে ॥১৬। 

আব, ইন্দ্র উপরিচর রাজীব গ্রীতিদান উদ্দেশে শিষ্টলৌকের পরিরদ্দক 
একখানি বংশবষ্টি তাহাকে দান কবিলেন ॥১৭॥ 





৬৭২ মহাভারতে আদি- 

অলঙ্কতায়াঃ পিটকৈরন্ধমাল্যৈশ্চ ভূষণৈ। 
মাল্যদামপবিক্ষিপ্তা বিধি ক্রিয়তেহপি চ ॥২৩॥ (কলাপকম্) 
উদ্ধৃত্য পিটকে চাপি দ্বাদশারত্বিকোচ্ছ_য়ে। 

মৃহাবজনবাসাংসি পবিক্ষিপ্য ধবজোতমম্ ॥২৪॥ 

বাসোভিরন্নপানৈশ্চ পুঁজি তৈত্রা্ষণর্যভৈঃ | 
পুণ্যাহং বাঁচযিত্বাথ ধ্বজ উচ্ছীয়তে তদা ॥২৫॥ (যুগ্ধকম্) 
শঙাভেবীমৃদ্গৈশ্চ সংনাদঃ ক্রিয়তে তদা। 
ভগবান্ পৃজ্যতে চাত্র যস্তিরূপেণ বাসবঃ ॥২৬। 

ভাঁবতকৌমুদী 
যষ্টে। অভ্যুচ্ছষ উথাপনম্, ক্রিষতে । অপি চ সা হিঃ মালাদামভিঃ পরিম্ষিগা পরিবেটিতা 
ক্রিয়তে ॥২*--২৩| 

উদ্ধত্যেতি। মহারজনং কুম্থভং তেন বগ্তিতানি বাসাংশি পরিক্ষিপ্য বে্টকভাবেন 
অর্পয়িত্বা, তং ধ্বজোভমম্* ছাদশভিররত্বিকৈঃ নিফনিষ্মুটিভিঃ উচ্ছুয়ে উচ্চে, পিটকে মু 
যাযাং তদাকারবেদিকোপরীত্যর্থ: উদ্ধত্য উত্তোল্য, বাসোভিঃ অন্নপানৈশ্চ তদ্দানোরিতি 
তাৎপর্ধ্যম, পুজিতৈত্রন্ষণর্ষভৈঃ পুণ্যাহং বাচযিত্বা, অথ অনস্তরম্, তদ1 স ধ্বজঃ, উচ্ছীয়তে 

তেন রাজ্ঞা উদ্বর্ণক্রিষতে। তদাশবযোগাদতীতেহপি প্প্রয়োগতশ্চ” ইতি বর্তমানা। 
এবমন্তাতজাপি ॥২৪--২৫| 

শঙ্খেতি। তদা শঙ্খ-ভেরী-মুদন্গৈশ্চ তেন রাজ্ঞা সংনাদঃ ক্রিয়তে। অত্র চ ধ্বজে। 
যষ্টিরপেণ স্থিত! ভগবান্ বাসব ইন্্র:, পুজ্যতে ম্ম। রাজ্ঞেতি শেষঃ 1২৬] 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
বপৈর্বসরময়ৈঃ কোষৈঃ। যদ্ধা কাঁধ্যামিব পিটকাঃ হ্র্ণাদিমষা বেষ্টকাঁঃ। *পেটা” ইতি ভাষায়াং 
প্রসিদ্ধা গ্রাহাঃ। “পিটকঃ পেটকঃ পেটা মঞচ্যাথ বিহঙ্গিকা” ইত্যমরঃ॥২৩। হংসরপেণ 

উত্বৌলন কবেন; আব, মালা দিযা তাহাকে য্থাবিধানে পরিবেষ্টিতও 

কবিয়া থাকেন ॥২০-_-২৩॥ 
উপবিচব বাঁজা, কুস্ুমফুলে বঞ্জিত ব্তরদ্ধাবা ধ্বজটাকে বেষ্টন কবিযা, 

দ্বাদশ অবদ্ধি (মুঠুম হাত) উচ্চ বেদিব উপবে সেই ধ্বজটাকে তুলিয়া রাখিলেন। 
পবে খান, পেষ ও বন্ত্রদ্ধাব। ব্রাক্ষণদিগকে সন্তই করিয়া তাহাদেব ঘ্বাবা 
পুণ্যাহবাচন কবিয়া, সেই ধ্বজটাকে দীড় কবাইলেন ॥২৪-__২৫॥ 

তখন শঙ্খ, ভেবী ও মুদঙ্গ বাজাইতে থাকিল ; এদিকে বাজা ধ্বজমূলে 

মাহাত্মশালী বষ্টিরূপী ইন্দ্রের পূজা কবিলেন ॥২৬ 
(২৩). মাল্যদামপরিক্ষি্তাং দ্াবিংশখকিদুসন্মিতামইতি দাক্গিণাত্যপুস্তকে পাঁঠঃ। 

২৪--৩৩ শ্লোকাঃ কেযুচিৎ পুভ্তকেষু ন সস্তি | 

শপ ৮ আপপজজতগ্ ভ 



পর্ববণি অফ্টপঞ্চাশতমোহধ্যায় | ৬৭৩ 

স্বয়মেব গৃহীতেন বসোঃ গ্রীত্য। মহাত্বনঃ ৷ 

মণিভদ্রোদয়ো যক্ষাঃ পুজ্যন্তে দৈবতৈঃ সহ ॥২৭| 

নানাবিধানি দানানি দর্বাথিভ্যঃ স্হজ্জনৈঃ | 
অলঙ্কত্বা মাল্যদা মৈ্বন্ৈর্নানাবিধৈস্তথা ॥২৮। 
দতিভিঃ সজলৈঃ সর্বৈধঃ ক্রীড়িত্বা নৃপশাসনাৎ। 
স্ভাঁজয়িত্বা বাজানং কৃত্বা নন্মাশ্রয়াঃ কথাঃ ॥২৯॥ 

বমন্তে নাগবাঃ সর্বেব তথা জানপদৈঃ সহ। 
সুতীশ্চ মাগধাশ্চৈব রমন্তে নটনর্তকাঃ ॥৩০॥ (বিশেষকম্) 

্রীত্যা তু নৃপশার্দুল ! সর্বের্ চত্ুর্মহোত্সবমূ। 
সান্তঃপুরঃ সহামাত্যঃ সর্ববাভব্ণভূষিতঃ ॥৩১॥ 

ভাঁব্তকৌমুদী 
স্ববমিতি। বাজ্ঞা শ্বয়মেব গৃহীতেন পাগ্ভাদিনোপচারেণ, মহাঁত্বনো বসোর্দেব্তাবিশেষস্ত 

্রীত্যা, ঠদবতৈর্বরণাঁদিভিঃ লহ মণিভভ্রাদযো যক্ষাঃ পৃজ্যন্তে জ্ম ॥২৭] 

নানেতি। সর্কবে নাগরা জনাঃ অথিভ্যঃ নাঁনাবিধানি দানানি দত্বা, সথহজ্জনৈঃ সহ, 
নানাঁবিধৈর্মাল্যদামৈঃ তথা বস্তৈশ্চ, আত্মানম্ অলঙ্কত্বা, নৃপশ্য শাসনাদাদেশাৎ, সজলৈর্জল- 

সহিতৈঃ, সর্বঃ, দৃতি ভিরমঘস্যৈঃ, প্দৃতিশ্চর্মপুটে মতস্তে না” ইতি মেদিনী, ক্রীড়িত্বা, নর্াশ্রযাঃ 

কৌতুকবিষযাঁঃ কথাঃ কৃত্বা, তাঁতিশ্চ রাঁজানম, সতাজধিত্বা গ্রীণসিত্বা, বমস্তে ম্ম। তথা 
জানপদৈর্দেশবা সিভির্জনৈঃ সহ স্ুতীম্চ মাগধাশ্ঠ, নটনর9ভরকাশ্চ রমন্তে ন্ম |২৮-_৩০| 

গ্রীত্যেতি। হে নৃপশার্দুল! জনমেজধ | তদা তদ্দেশবাসিনঃ সর্কবে এনং মহোঁৎ 

সবং চত্ুঃ। ত্দা জাতিহিহ্থুলকেন প্রকৃতহিদ্ুলেন, অক্তে৷ লিগগান্রঃ, সর্ববাভরণভূষিতঃ, 

ভাঁবতভাবদীপঃ 

যুক্তোহ্হং স্বরূপী। ত্তৈব বুদ্িস্ৃস্ত রূপ বিশেষণম্, ন্বযমেব গৃহীতেনেতি। দহংসরূপেণ 

আব, রাঁজ। নিজেই বস্ুব প্রতি গ্রীতিবশতঃ পাগ্ভ-অর্ধ্যপ্রভৃতি উপচাব ছার 
দেবগণের সহিত মণিভদ্রপ্রভৃতি যক্ষগণের পুজা করিলেন ॥২৭॥ 

তাহাব পর, নাগরিকগণ নানাবিধ মাল্য ও বস্ত্রদ্ধাবা আপনাদিগকে 

অলঙ্কৃত কবিয়া, প্রার্থীদিগকে নানাবিধ বস্ত দান কবিষা, বাজাব আদেশ 

অন্ুসাবে বন্ধুবর্গেব সহিত জলে নামিয়া, নানাবিধ মহস্তদ্বারা খেলা কবিয়া, 
কৌতুকালাপে বাঁজাকে সন্তুষ্ট কবিয়া, আমোদ কবিতে লাগিল। আব, সত, 
বৈতালিক, নট ও নর্তকগণ দেশবাসিগণেব সহিত মিলিয়া উৎসব কবিতে 

থাঁকিল ॥২৮-_৩০) 

মহাবাঁজ ! সে দেশের সকলেই আনন্দসহবাবে এই মহোৎসব কবিল। 
৮৫ 



৬৭৪ মহাভারতে আদি- 

মহাবজনবাসাংসি বসিত্বা চেদিরাট, তদা। 

জাতিহিম্থলকেনাক্তঃ সদাবো মুমুদে তদা ॥৩২॥ (বুগ্নক্) 
এবং জীনপদাঃ সর্বে চন্রুবিন্্রমহং তথা । 
যথা চেদ্দিপতিঃ শ্রীতশ্চকারেন্দ্রমহং বন্থঃ ॥৩৩॥ 

এতাং পুজাং মহেন্্্ত দৃষ্ট। বন্থকৃতাং শুভাম্। 
হরিভিবাজিভিরুক্তমন্তরিক্ষগগতং রথম্ ॥৩৪॥ 

আস্থায় সহ শচ্যা চ বৃতো হৃপ্নবসাং গণৈঃ। 
বন্্রনা বাজমুখ্যেন সমাগম্যাব্রবীদ্চঃ ॥৩৫॥ (বুগ্কম্) 
যে পুজয়িষ্যন্তি নরা বাজানম্চ মহং মম। 

কাবয়িষ্যন্তি চ মুদ্রা যথা চেদিপতিনূ্পঃ ॥৩৬॥ ৃ 
ভারতকৌমুদী 

সান্তঃপুরঃ অস্তঃপুরস্থপরিজনৈঃ সহ, সহামাত্য: অমাত্যৈঃ সহ, সদাঁবো দাবৈরারধ্যাতিশ্চ দহ 
চেদ্দিরাট্ উপরিচরঃ, মহারজনবাসাংসি কুস্থভরপ্িতবস্ত্রীণি, বসিত্বা পরিধাঁয, মুমুদে |৩১--৩২। 

এবমিতি। যথা চেদ্দিপতি্বস্থঃ উপবিচরঃ, গ্রীতঃ সন, ইন্দ্রমহম্ ইন্জোৎসবম্ টকার 

তথা সর্ধর জানপদা জনপদাধিপতযোহপি, এবম্ ইন্্রমহং চজুঃ ॥৩৩| 

এতামিতি। মহেনস্ত বন্থকুতাম্ এতাং শুভাং পুজাং দৃ্টা, হুবিভিঃ কপিলৈরর্ে, 
বাজিভিরশ্শৈধুর্তমূ, অন্তরিক্ষণতং রথম্, আস্থায় আরুহ, অদ্দরসাং গণৈবৃর্তঃ সন্ শচ্যা চ সহ। 
বাজমুখ্যেন বন্ুনা উপরিচরেণ, সমাগম্য মিলিত্বা, বক্ষ্যমীণং বচঃ, অব্রবীৎ্ৎ ॥৩৪--৩৫। 

য ইতি। নৃপশ্চেদিপতির্থা! চকার, তথা যে নরা রাঁজানঃ, মুদা আনন্দেন, মম 

ভারতভাবদীপঃ 

বাঁসবঃ” ইতি পাঁঠে ম্পষ্টোহ্্থঃ ॥২৪-_-৩৩| (পাঠীস্তরে ) দেঝঃ ক্ৃতীমিতি বা পাঠঃ বিসর্গাতাবে 

তখন চেদিবাঁজ উপবিচব কুস্থমফুলে রঞ্জিত বন্ত্র পবিধান কবিয়া সমস্ত অলঙ্কাবে 
অলঙ্কৃত হইয়া, সমস্ত অঙ্গে প্রকৃত হিন্থুল লেপন কবিয়া ভার্য্যাগণ, অন্তঃগুবেব 

প্বিজনগণ ও মন্ত্রিগণের সহিত আমোদ করিলেন ॥৩১-_৩২।॥ 

চেদিরাজবন্থু যে ভাবে এই ইন্দ্রোখসব কবিয়াছিলেন, সকল দেশেব 
রাঁজাবাও সেই ভাবেই এই ইন্দ্রোৎসব কবিয়াছিলেন ॥৩৩1 

দেবরাজ চেদিবাজকৃত এই মনোহর পুজা দেখিয়া, শচীদেবাব দহিত 
অগ্দরাগণে পবিবেষ্টিত হইয়া, পিঙ্গলবর্ণ-অশ্বযুক্ত বিমানে আবোহণ কবিষা 
আসিয়া, রাজশ্রেষ্ঠ উপবিচববস্থব সহিত মিলিত হইয়া! বলিলেন-__1৩৪__-৩৫॥ 

“চেদিবাজ যে ভাবে এই উৎসব করিলেন, এই ভাবে মনুষ্লোকে যে 
৩ তং পুজা মহেতত  দেক ক্ভাং ভভামূ। বছনা বাজমুখযন ভীত 

্রবীৎ গ্রভূঃ॥ যে পুজরিয্যস্তি"**ইতি পাঁঠাত্তরমূ। 



পর্বরণি অস্টপঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ | ৬৭৫ 

তেষাং শ্রীধিজয়শ্চৈব সরাষ্ট্রাণাং ভবিষ্যতি 
তথা ল্ফীতো৷ জনপনো মুদিতশ্চ ভবিষ্যতি ॥৩৭॥ (যুগ্মকম্) 
নিরীতিকানি শস্তানি ভবস্তি বহুধা নৃপ 
রাক্ষদাশ্চ পিশাচাশ্চ ন নুম্পন্তে কথঞ্চন ॥৩৮॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 

এবং মহাত্বনা তেন মহেন্দ্রেণ নরাধিপ !। 

বন্তুঃ শ্রীত্যা যঘবতা মহাবাজোহভিসগুকুতঃ ॥৩৯॥ 

এবং কৃত্বা মহেন্ত্স্ত জগাম স্বং নিবেশনম্। 
উৎ্সবং কারবিষ্যন্তি সদা শত্রস্য যে নবাঃ ॥8৪০॥ 

ভাঁরতকৌমুদী 
মহম্ উৎসবম্, পৃজরিয্স্তি আদরেণীনিষটনা্তীত্যর্ঘ, পরৈঃ কারযিস্ত্তি চট সরাষ্্রীশাং 

াজ্যসহিতানাং তেযাম্, শ্রীঃ সম্পৎ্, ব্জল্পশ্চ তবিষ্তি ঃ তথা! জনাপদঃ, চ্ফীতো ধনধান্তা- 
দিভিঃ পুষ্ট মুদদিত আনন্দিতশ্চ ভবিষ্যতি 1৩৬--৩৭| 

নিরীতিকানীতি। হে নৃপ! বহুধা সর্বপ্রকারাণীত্যর্থ: শশ্তানি, নিরীতিকানি অতি- 

ৃটাহ্যুপদ্রবরহিতানি ভবস্তি। দঅতিষুষ্টিবনাবৃ্টিঃ শলভা মুধিকাঃ খগাঃ। প্রত্যাসন্নাশ্চ 
রাজানঃ যড়েতা ঈতয়ঃ ম্থতাঃ 1৮ বাক্ষসাশচ পিশাচাশ্চ বথঞ্নাপি ন লুম্পন্তে ন 

পীড়য়স্তি [৩৮ 
এবমিতি। হে নরাধিপ। জনম্জেয। তেন ম্হাত্মনা মঘবন্তা মহেন্রেণ গ্রীত্যা 

সন্তোষেণ, মহারাঁজো বন্ঃ উপবিচরঃ, এবম অভিসত্কৃতঃ শুভাশংসনাদিনা আদৃত 
আসীৎ 1৩৯] 

এবমিতি। মহেন্ুস্ত এবং সৎকারং কত্বা হ্বং নিবেশনং ভবনং জগাম। যে নরাঁঃ, 

ভারতভাবদীপঃ 

তু দ্বেবেতি জনমেজয়সম্বোধনম্ 1৩৪-_৩৫ মহমুখ্সবমূ। “মহ উদ্ধব উতৎ্সবঃ” ইত্যমরঃ 

রাজারা আমার এই উৎসব করিবেন বা করাইবেন, বাজ্যেব সহিত তীহাদের 
সম্পদ ও জয়লাভ হইবে, দেশ ধন-ধান্তে পূর্ণ হইবে এবং লোক সকল 

আনন্দে থাকিবে ॥৩৬-__-৩৭ ূ 

মহারাজ ! সর্ধপ্রকাব শস্য উপদ্রবশূন্ত হইবে এবং বাক্ষস বা পিশীচ 
তাহাদেব কোন প্রকাবেই উৎপাত কবিবে না” ॥৩৮॥ 

বৈশম্পীষন বলিলেন-__মহাবাঁজ! জনমেজয়! মহাত্মা ইন্দ্র সভ্ষ্ট হইয়! 
চেদিরাজবস্থকে এই ভাবে সন্তষ্ট কবিলেন ॥৩ন৯॥ 

এই প কবিয়া ইন্দ্র আপন ভবনে চলিয়া গেলেন। অতএব যে সকল 

* *নিরীতিকানি' ইত্যাদিক্সোকঃ “বৈশম্পায়ন উবাচ ইতি বাক্যঞ্চ ক্কচিন্নীন্তি। 

মস্এ০০ পা 



৬৭৬ , "' মহাভাবিতে' আঁদি- 

ভূমিরত্বাদিভিরানৈস্তথা পুজ্যা ভবন্তি তে। 
বরদানমহাযজ্ঞৈত্তথা শক্রোশ্সবেন চ ॥8১॥ 

সম্পুজিতো৷ মঘবতা৷ বন্ুশ্চেদীশ্বরো নৃপঃ। 

পালয়ামাস ধর্মেণ চেদরিস্থঃ পৃথিবীমিমাম্ 1৪২॥ (বিশেষকম্) 
ইন্দ্রগ্রীত্যা চেদিপতিশ্চিকারেন্দ্রমহং বহ্থঃ। 
পুত্রাশ্চাস্য মহীবীর্ধ্যাঃ পঞ্চাসন্নমিতৌজসঃ ॥৪৩। 
নানারাজ্যেমু চ সৃতান্ স সম্ত্রাড়ভ্যষেচয়ৎ | 

মহারথে। মাগধানাং বিশ্রুুতো যো বৃহদ্রেথঃ ॥8৪। 
প্রত্যগ্রহঃ কুশান্বণ্চ মাহুর্মণিবাহনম্। 
মাবেল্পশ্চ যছুশ্চৈব বাজন্যশ্চাপরাজিতঃ। 
এতে তস্ত সুতা বাজন্। রাজের রিতেজসঃ 1৪৫1 

| ০ ভাবতকৌমুদী 

সদা গ্রতিবৎ্সবমূ শক্রস্ত ইন্রন্ত এবমুংসবং কারযিয্যন্তি) তে, ভূমিরদ্বাদিভির্ীনৈঃ শত্রু 

বর্তৃকতত্ৎসমর্পগৈঃ, তথা উপবিচরবৎ। পৃজ্যা ভবস্তি। ববদানানি উৎকৃষ্টোপচারমমর্পণানি 
মহাধজ্ঞশ্চ তৈ, শক্তোৎ্সবেন চ, অন্তোধিতেনেতি শেষঃ, মঘব্তা ইন্রেণ, সম্পৃজিত: সংরতঃ 
চেদীশ্বরো! নৃপো। বন্থাঃ, চেদিস্থঃ সন্, ধর্শেণ ইমাং পৃথিবীৎ পালয়ামাস ॥৪০--৪২। 

ইন্দ্রেতি। চেদদিপতির্বহথঃ ইন্জরত্রীত্যা, তৃবি প্রথমম্ ইন্দ্রমহম্ ইন্দ্রোথসবম্ঠ' চকাব। অহ 

চ বসৌঁঠ মহাঁবীধ্যাঞ় অমিতৌজসো৷ নিরুপমপ্রভাবাশ্চ পঞ্চ পুরা আসন ॥৪৩| 
নানেতি। সম্রাট স উপবিচরঃ, নানাঁবাজ্োযু তান্ স্থতান্ অত্যষেচযৎ। তেষাং মধ্যে 

প্রথমো! যে! বৃহদ্রথঃ) সঃ, মাগধানাং মগধদেশীযানাৎ মধ্যে মহারথ ইতি বিশ্রুতো' বিখ্যাত 
আঁসীৎ॥৪৪| 

লোক প্রত্যেক বলব এইকপ ইন্দরোব করিবে, ইন্দ্র ভাহাদিগকে দুম ও 
বত্ব প্রভৃতি দাঁন কবিয়া সন্তুষ্ট কবিবেন। উত্তম উপচাঁৰ প্রদান, মহাযজ্ঞের 

অনুষ্ঠান এবং ইক্দ্রোখসব কবিষা চেদিবাঁজ দেববাঁজকে সন্তষ্ট কবিলে, তিনিও 
উত্তরূপে চেদিবাজকে সন্ত কবিয়াছিলেন। তাহাব পব, চেদিবাজ চেদিদেশে 
থাঁকিয় ধর্ম্মানুসাঁবে এই পৃথিবী পালন কবিতে লাগিলেন ॥৪০--৪২॥ , 

ইন্দ্রের গ্রতি ভক্তিবশতঃ চেদিবাঁজবস্থুই প্রথমে ইন্দ্োঘদব কবিয়াছিলেন! 

তাহাৰ পাঁচটা পুত্র ছিল; তীহারাও মহাবলবান্ ও মহাপ্রভাবশালী ছিলেন 18৩ 

সম্রাট উপবিচব পুত্রগণকে ভিন্ন ভিন্ন বাঁজ্যে অভিষিক্ত কবাইযাছিলেন। 
সেই পুত্রগণেব মধ্যে যিনি বৃহত্রথ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি মগধদেশীয 

বীবগণেব মধ্যে মহাঁবথ বলিয়! বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥88॥ 2 

(৪৫).1"মৎসিল্শ্চ যদুশ্চৈব-*" ] ্ 



পর্ববণি অফ্টপঞ্চাশভমোহধ্যাষ্ | ৬৭৭ 

ন্যবেশযুন্নামভিঃ ন্বৈস্তে দেশাংস্চ পুবাণি চ। 

বাঁসবাঃ পঞ্চ রাঁজানঃ পুথগ্বংশাশ্চ শাম্বতাঃ ॥৪৬॥ 

বসন্তমিন্দ্রপ্রাসাদে আকাশে স্ফাটিকে চ তমৃ। 
উপতন্থর্মহাত্বানং গন্ধরবাপ্নবসো নৃপম্ 1৪৭ 
রাজোপরিচরেত্যেবং নাম তন্তাথ বিশ্রুন্তম্। 

পুবোপবাহিনীং তন্ত নদরীং গুক্তিমতীং গিরিঃ ॥৪৮। 

ভাঁবতকৌমুদী 
প্রত্যগ্রহ ইতি। প্রত্যগ্রহঃ কুশান্বশ্ট, যং কুশীন্বম্, কেচিন্মণিবাহনমপ্যাহঃ ৷ মাবেঈশ্, 

ঘুশ্চৈব, অপরাঁজিতো বাজন্যঃ ক্ষত্রিয় আঁপীৎ। হে বাজন্! জনমেজয়। ভূরিতেজস- 
সতম্ত বাঁজর্ধেরূপবিচরন্, এতে পঞ্চ স্ৃত1! আসন্। ইং পছ্চাং ষট্পদম্ 1৪৫॥ 

হ্যব্শষন্গিতি। বাঁদব। উপরিচরবন্থপুত্রাঃ। পঞ্চ তে বৃহন্থাদয়ং, রাঁজানঃ সন্তঃ, শ্বৈ- 
নামভিচ দেশীংশ্চ পুবাঁণি চ ন্যবেশরন্ শীশ্বতাশ্চিরকালীনাঃ পৃথগ্ংশা ভিন্নভিন্নবংশস্থাপকাশ্চ 
ব্ভূবুং 1৪৬ 

বসম্তমিতি | গন্বররধাপ্দবসঃ, আকাশে, স্ফাঁটিকে স্কটিকনিশিতে, ইন্্প্রাসাদে প্রার্সাদতুল্যে 
ইন্তদত্তবিমানে, বসন্ত মহাআনং তদুপরিচবং হৃপম্ উপতন্থুঃ নৃত্যগীতাদিনা সন্তোষয়া- 
মান: ॥৪৭| 

রাজেতি। অথ তশ্ত বসো, রাজা উপরিচব ইত্যেবং নাম জগতি বিশ্রুতম্ উপরি 
বিচরণাঘিখ্যাতমভূৎ্। চৈতনাযুক্তঃ কোঁলাহলো! নাম গিরিঃ কশ্চিৎ পর্বত, কামাৎ 
কামাবেশাৎ, তন্ত উপবিচব্ম্ত পুবৌপবাহিনীং পুরসমীপে প্রবহ্ন্তীম্। শ্ুক্তিমতীং নাম 

ভাবতভাবদীপঃ 
1৩৬---৪০] ব্রদান্চ মহাঁযজ্ঞাশ্চ €ত: 1৪১৪৫ বাবা বসতপুত্রাঃ । ইন্দপ্রাসাদে ইন্দ্দত্তে 

দ্বিতীয় পুত্রেব নাম প্রত্যগ্রহ” ; তৃতীষ্মের নাম “কুশীন্ব, যে কুশাম্বকে 
অনেকে “মণিবাহন বলিবা। থাকেন $ চতুর্থের নাম "মাবেল্ল' এবং পঞ্চমের নাম 
“ছু । ইহাঁদেব মধ্যে বহু সর্বত্র অপবাঁজিত ক্ষত্রিয় ছিলেন। মহাবাজ 
জনমেজষ ! মহাঁতেজন্বী উপবিচর বাঁজাৰ এই পাঁচটা পুত্র ছিল ॥8৫॥ 

উপবিচরবস্ুব সেই পঞ্চ পুত্র বাজ হইরা১ আপন আপন নাম অন্ুনারে দেশ 
ও নগব স্থাপন করেন এবং চিবকালেৰ জন্য ভিন্ন ভিন্ন বংশ স্থাপন কবেন 1৪৬ 

মহাত্মা উপবিচর বাঁজা আকাশে ইন্দপ্রদত্ত স্ষটিকবিনানে খন বাস 
কবিতেন, তখন গন্ববর্গণ ও অগ্নরাগণ আসিবা নৃর্ভ-গীতদ্বাবা তাহাকে 

সন্তুষ্ট কবিত ॥৪৭॥ 

তিনি বিমীনে উঠিঘা উপবে বিচবণ কবিতেন বলিঘা, ভীহীন বিখাঁভি নাল 
হইয়াছিল--উপবিচিব বাজ । তীাহাব বাজ্ধানাৰ নিকট দ্যা 'শুক্রিদতা' 



৬৭৮ মহাভারতৈ আদি- 

অরৌতসীচ্েতনায়ুক্তঃ কাষাৎ কোলাহলঃ কিল। 
গিরিং কোলাহলং তং তু পদা বন্থরতাড়য়ৎড ॥৪৯॥ (যুগ্কম্) 
নিশ্চক্রাম ততস্তেন প্রহারবিববেণ সা। 
ত্তাং নগ্ভামজনয়ন্মিধুনং পর্বৰতঃ স্বয়ধূ 1৫০॥ 
তম্মাদ্বিমোক্ষণাৎ গ্রীতা নদী রাজ্জে ন্যবেদয়ৎ | 
মহিষী ভবিতা কন্যা পুমান্ সেনাপতির্বেহ ॥৫১| 
শুক্ভিমত্যা বচঃ শ্রত্বা দৃষ্টা তৌ বাজসভমঃ। 
ধঃ পুমান্ভবন্তত্র তং স রাজধিসতৃমঃ ॥৫২। 
বহুর্বন্প্রদশ্চক্রে সেনাপতিমরিন্দমঃ | 
চকার পত্বীং কন্তান্ত তথ! তাং গিরিকাং নৃপ ! ॥৫৩॥ (ধৃগ্নকম্) 

ভারতকৌমুদী 
নদীম্চ অরৌৎসীৎ্ আত্মাত্যস্তর এব আববদ্ধ। ততত্ত বহ্থরুপরিচবঃ, প্দী চবণেন, তং 

কোলাহলং গিরিম্, অতাড়যৎ শীঁসনার্থমিতি ভাবঃ 1৪৮---৪৯| 

নিরিতি। ততঃ সা শুক্তিমতী নদী, তেন প্রহারবিবরেণ বন্পদাঘাতকতরন্্েণ 

নিশ্ক্রাম। স্ চপর্বতঃ ্বযমূ, তশ্ত।ৎ নগ্াাম্, মিথুনং স্ত্রী পুকষগ্থযমূ, অজনষৎ 1৫০] 

তম্মা্দিতি। তম্মীঘিমোক্ষণাঁৎ উদ্ধারকরণাদ্ধেতোঃ, গ্রীতা নদী, বাজ্ছে উপরিচরায় ইতি 
স্তব্দয়ৎ। হে রাজন] ইং কন্া তব মহিষী, পুমাংস্চ তব সেনাপতির্ভবেৎ 1৫১1 

শুভীতি। বাঁজদভ্তম উপরিচরঃ শুক্তিমত্যা নগ্ভাঃ, তথচঃ শ্রত্থা। তো ততপ্রস্থত- 

ভারতভাবদীপঃ 
বিমানে 1৪৬--৪৭1 পুরোপ্বাহিনীং পুরলমীপে বহসীম্ 1৪৮1 অরৌৎ্পীদাতুহোবাবরুরোধ 

নাঁমে একটা নদী প্রবাহিত হইত। চৈতন্তশীলী কোলাহল নাঁমে এক পর্বত 

কামের আবেগে সেই শুক্তিমতীকে আবদ্ধ করে; তাহা শুনিয়া উপরিচর রাজা 

নেই কোলাহল পর্বতকে পদাঘাত করেন 18৮--৪৯॥ 
তাহার পর, সেই পীদপ্রহাবেৰ রক্ত দিয়ে শুক্তিমতী নদী নির্গত হইল। সেই 

নদীর গর্ভে কোলাহল পর্বতের একটা পুত্র ও একটা কন্যা জন্মিয়াছিল ॥৫০। 

বাঁজা পর্বত হইতে যুক্ত করিয়া! দিয়াছিলেন বলিয়া! শুক্তিমতী নদী সন 

হইয়া! বাজাকে জানাইিল যে, এই কন্তাঁটা আপনার মহিষী হইবে, আব পুন্রটা 
সেনাপতি হইবে ॥৫১॥ 

রাঁজা শুক্তিমতীব কথা শুনিয়া এবং সেই সন্তান ছুইটীকে দেখিয়া আনন্দিত 

(৫০)."*তন্তাং নগ্ভাং স জনধৎ**ত। (৫১)"""মহ্ষী ইত্যাদিপাঁদচতুষ্টমং কুত্রচিন্ন দৃষ্ঠতে। 

(৫৩) অবিন্বম ইতি সম্ছোধনান্তঃ ৃপ ইতি চালহ্বোধনাস্তঃ কচিৎ পাঠে দৃশ্ঠতে । 

রঙ ৬ ৬৯ ৯ স্পা জট আচ নি 



পর্ধবনি অস্টপঞ্চাশতমৌহধ্যায়ঃ। ৬৯৯ 

বসোঃ পত্বী তু গিরিকা কামকালং ন্যাবেদয়ণ্ড। 

খতুকালমনুপ্রাপ্তা স্াতা পুংসবনে 1শুচিও ॥৫৪॥ 

তদহঃ পিতরস্চৈনমূচুর্জহি মৃগানিতি | 
তং রাজসত্তমং প্রীতাস্তদা মতিমতাং বব । ॥৫৫॥ - 

স পিত্ণাঁং নিযোগেন তামতিক্রম্য পাঁথিবঃ | 
চকাঁর সুগযাং কামী গ্িবিকামেব সংস্মবন্। 
অতীবরূপসম্পন্নাং সাক্ষাচ্ছিযমিবাপরাম্ ॥৫৬॥ 

ভারতকৌমুদী 
সন্তান দৃ্টা চ আননন্দেতি শেষঃ। হে নৃপ জনমেজয। বন্থপ্রদৌ৷ ধনদাতা অরিন্দম্চ 
রা'জর্বিসত্তমঃ স বন তত্র তয়োঃ সন্তানয়োর্ষধ্যে, যঃ পুমান্ অতবৎ, তং লেনাপতিং চক্রে, তথা 
তাং গিবিকাঁং নাম কন্তান্ত পত্বীং চকার ॥৫২-_-৫৩| 

বসোবিতি। বসোঃ পত্বী সা গিরিকা তু কদাচিৎ খতুকালম্ অন্ুপ্রাপ্তা, পরং ন্নাতা 
স্তচিঃ সতী, পুংসবনে পুরুষজীতীষস্তীনজন নবিষষে, কামকালং কামপ্রযুক্তরমণসমষমূ। রাজ্জে 

স্যবেদয়ৎ 1৫৪1 
তদ্দিতি। হে মতিমতাং বব! জনমেজয়! তদহস্তদ্দিনং প্রাপ্য তদা শ্রীতান্তৎপিতরশ্চ 

তমেনং রাঁজসত্বমম্ মৃগীন্ জহি ইতি উচ্ঃ ॥৫৫| 

নম ইতি। স পাধিবো রাজা, পিতুণাঁং নিযোগেন, তাং রিবন গিবিকাম্, অতি্রম্য 
বিহীয়, কামী স্থিত এব অতীববূপসম্পন্নীম্, অতএব সাক্ষাৎ অপরাং শ্রিষং লক্ষমীমিব স্থিতাম্, 
গিরিকাম্, সংস্মবন্নেব, মৃগয়াৎ চকার ৷ ইদমপি ষট্পদ্ং পদ্ম্ ॥৫৬| 

ভাবতভাবদীপঃ 
1৪৯--৫০॥ নদী বাজছে ন্যবেদয়ৎ মিথুনমিত্যচ্যজ্যতে ॥৫১--৫৩|॥ গুংস্বনে পুংপ্রসবযোগো 

হইলেন। মহাবাঁজ! তাঁহার পব ধনদাঁতা ও শত্রদমনকাবী রাজবিশ্রেষ্ঠ 
উপরিচরবস্ত, তাহাদের মধ্যে যেঁটী পুকষ ছিল, তাঁহাকে সেনাপতি কবিলেন, 
আব, গিবিকানামী সেই কন্তাটাকে আপন ভাধ্যা কবিলেন ॥৫২-__৫৩| 

তদনম্তর কোন সময়ে বন্তুপত্বী গিবিকা খতুন্নান' কবিয়া পবিত্র হইয়া পুত্র 
উৎপাঁদনেব জন্য বাঁজা্বেশ্বিমণেব সময জানাইলেন ॥৫৪॥ 

হে বুদ্দিমতপ্রধান। জনমেজয ! সেই দ্বিনই রাঁজাঁৰ পিতৃপুক ষগণ আসিয়া 
সন্তু্টচিত্তে বাজাকে বলিলেন যে, তুমি আজ মৃগ বধ কর ॥৫৫॥ 

বাজা পিতৃপুকষগণেৰ আদেশে গিবিকাকে ছাভিয়াই মৃগয়া করিতে চলিয়া 
গেলেন ; কিন্তু মনে কামেব আবেগ থাকিল ; তাই সাক্ষাৎ দ্বিতীয় লঙ্গমীব ন্াষ 
অত্যন্ত সুন্দবী গিবিকীকে ভাঁবিতে থাকিয়াই মৃগয়া করিতে লাগিলেন ॥৫৬ 

€৫)--*মতিমতাং বরঃ। (২৬)-*স পিতণাং নিযোগং তমনতিক্রম্য পাথিবঃ*** 



৬৮০ মহীভাবতে আরি- 
অশোকৈষ্চম্পকৈশ্চতৈবনেকৈরতিযুক্তকৈঃ। 
পুন্নাগৈঃ কর্ণিকাবৈশ্চ বকুলৈদিব্যপাটলৈঃ ॥৫৭| 
পনসৈর্নাবিকেলৈপ্চ চন্দনৈশ্চার্ভূনৈস্তথা। 
এতৈ রম্যৈর্মহার্ক্ষেঃ পণ্যের স্বাদ্ুফলৈরু তম্ ॥৫৮| 
কোকিলাকুলসন্নাদং মত্তভ্রমরনাদিতমৃ। 
বসন্তকালে তৎ পশ্ান্ বনং চেত্রবখোপ্মম্ ॥৫৯॥ 

মন্মথাভিপরীতাত্বা নাপশ্যদ্ণিরিকাং তদা | 
অপশ্যন্ কামসন্তপ্শ্চরমাণে যদৃচ্ছয়া ॥৬০। 
পুষ্পসংচ্ছনশাখাগ্রং পল্লবৈরুপশোভিতমূ। 
অশোকং স্তবকৈশ্ছন্নং রমণীয়মপণ্ঠত ॥৬১॥ (কুলকমু) 
অধস্তাতন্ত চ্ছাযায়াং সুখাসীনো নরাধিপঃ | 
মধুগীন্বৈশ্চ সংযুক্তং পুষ্পগন্ধমনোহরমূ ॥৬২| 

ভ 

অশোকৈরিতি। অতিমূকতবৈত্ভিনিশৈ:। কৌকিলানাম আকুলো মদাকুলতাব্যগ্নকঃ 
সমাদো যত্র ত। চৈভ্রবধোপমং কুবেরোগ্ানতুল্যম্, তং প্রসিদ্ধ বনম্, পঙ্ঠন্, মন্মথীভি- 
পরীতাত্ম! তাদৃশবনর্শনন্ত উদ্দীপকতয! কামাকুলচিত্তো বাজ! তদ! গিয়িকাং নাপহৎ। 
সপ কামসনতঃ দন, চা ইচ্ছালসারেণ, চরমীণো বিচরন্, পুটপৈ: সংচ্ছনানি শাখাগ্রানি যত তম, ভবকৈপুৈশমমূচ রমণীষং কফি অশৌকং বৃক্ষম অপস্ঠত ৪৫৭-_৬১/ 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
কালে ॥৫8॥ তাহস্তশিন্ দিনে ॥৫৫--৬১। পিংহাবলোকনেন অশোকমেব বিশিনটি-- 

ভিনি মৃগয়া৷ কবিতে থাকিয়। কুবেরেব উদ্ভানেব হ্যায় মনোহর ভ্ুঈী দেখিতে পাইলেন; সেবনে অশোক, চম্পক, আতর, তিন্শি, পুন্নাগ, কর্ণিকার, বকুল, পাঁকল, কাঠাল, নাবিকেল, চন্দন ও অর্জুপ্র ভূতি বহুতর মনোহব, পবিত্র ও সু্াহফলযুক্ত বৃক্ষ ছিল। একে বসন্তকাল, তাহাতে আবার কোকিলগণ আকুল হইয়া বব কবিতেছিল এবং 
ছিল; তাহাতে রাজাব মন কামে আকুল হইযা 
গিরিকাকে দেখিতে পাইলেন না 
ইচ্ছান্ুসাবে বিচবণ কবিতে 

সন্ত ভ্রমবগণ গুন্গুন্ করিয়া! বেড়াইতে- 
উঠিল; অথচ তিনি তখন 

$ তাহাকে না দেখিযা তিনি কামগন্তপ্রচিন্তে 
থাকিয়া, মনোহব একটী অশোকবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন? তাহাঁব শাখাব আঁ 

পাইতেছিল এবং 
গাগুলি ফুলে ছাইযা ফেলিয়াছিল, পল্পবে শোভা ,বহিতব পুষ্পপুচ্ছে আবৃত ছিল ॥?৭__৬১ 



পর্ব অইটপঞ্চাশতমোহধ্যায় ৷ ৬৮১ 

বায়ুন। প্রেধ্যমাণস্ত ধুত্রায় ! মুদ্রমন্বগাৎ, | 
তম্ত রেতঃ প্রচস্কন্দ চরতো৷ গহনে বনে ॥৬৩॥ (যুগ্নকম্) 

ক্বন্নমাত্রঞ্চ তদ্দ্রেতো বুক্ষপত্রেণ ভূমিপঃ। 

প্রতিজগ্রাহ মিথ্যা মে ন পতেব্রেত ইত্যুত ॥৬৪॥ 

অন্গুলীয়েন শুক্রন্ রক্ষাঞ্চ বিদধে নৃপঃ | 
অশোকস্তবকৈ রক্তৈঃ পল্লবৈশ্চাপ্যবন্ধয় ॥৬৫॥ 

ইদ্দং মিথ্যাপরিক্বন্নং বেতো৷ মে ন ভবেদ্দিতি। 
খাতুণ্চ তন্তাঃ পত্ত্যা যে ন মোঘ? স্তাদিতি প্রভুঃ ॥৬৬| 

ভাবতকৌমুদী 
অধস্তাদিতি। ধূ্রং ধুলিভিধূ'মাভং বণস্থলম্ অযতে গচ্ছতীতি ধু্রায়! জনমেজযন্তৎ- 

সন্বোধনম। তম্ত অশোকবৃক্ষস্ত অধস্তাচ্ছাযাযাং স্থখাঁপীনে! নরাধিপঃ, মধুগন্ধৈঃ সংযুজং 
পুষ্পগন্ধমনোহরধ বায়ুং সেবমান ইতি শেষ তেন বাধুনা, প্রেধ্যমাণ উদ্দীপ্যমানঃ শন্, 

মুদং সম্ল্পজকামামোদম্, অহগাৎ প্রাপ্তবান্। তেন চ গহনে বনে চরতন্তি্তোহপি তন্ত 

নরাধিপস্ত, রেতো বীর্যম, প্রচস্কন্দ পপাত ॥৬২--৬৩| 

স্বশ্নেতি। মে মম রেতঃ, মিথ্যা নিক্ষলং 'ন পতেদিতি বিভাব্য, ভূমিপঃ স বহু স্বননমাত্রধ, 

পতিতমাত্রমেৰ তৎ বেতঃ, বৃক্ষপত্রেণ, প্রতিজগ্রাহ ধারয়ামাস 1৬৪॥ 

অন্ধুলীয়েনেতি। নৃপঃ অন্গুলীষেন তন্ত স্তত্রন্ত রক্ষাং বিদধে চ, শ্রংসননিবারণাদ্দিতি 
ভাবঃ। বক্তৈঃ অশোকস্তবকৈঃ পল্লবৈশ্চাপি তদ্বৃক্ষপত্রম, অবন্ধযৎ পুটকাকারমকরো- 
দিত্যর্থঃ 1৬৫| 

ইদমিতি। স্ুক্ধর্খার্থত্বজ্ঞঃ, অতএব পত্য। খতুপাফল্যায় যত্ব ইতি ভাব, প্রভুঃ 
ভারতভাবদীপঃ 

মধুগ্নদ্ধিবিতি 1৬২॥ বাধুনা কামোদ্দীপকেন। ধুত্রং মলিনং রতিকর্, তাদর্থং মুদ্ং স্ত্রীবিষয়াং 

মহারাজ জনমেজয় ! রাজা উপরিচৰ সেই অশোকবৃক্ষের তলে ছায়ায় 
স্থখে উপবেশন করিয়া, মধু ও পুম্পেব সৌব্ভবাহী বাধু সেবন করিতে 
লাগিলেন /ঃ সেই বাধুসেবনে তাহাব উত্তেজনা জন্মিল; তাঁই তিনি মনে 
মনে স্ত্রীসস্তোগসুথ অনুভব কবিতে লাগিলেন; তাহাতেই তাহাঁব সেই গভীব 
বনমধ্যে শুক্রপাত হইল ॥৬২--৬৩ 

“আমার শুক্র নিক্ষল না হয় ইহা ভাবিয়া বাঁজা, পড়িবার সময়েই সেই 
শুক্র কোন বৃক্ষপত্রে ধারণ কবিলেন ॥৬৪॥ 

বাজা অঙ্ুলীষদ্বারা৷ সেই শুক্র সংবত কবিলেন এবং অশোকের বক্ত 
পল্পবদ্ধাব! সেই পত্রটীকে পুটকাকাবে বন্ধন করিলেন ॥৬৫॥ 

৬৫ শ্লোকঃ কুত্রচিৎ পুস্তকে নাস্তি । 

৮৬ 



৬৮২ মহাভারতে আঁদি- 

সঞ্চিন্ত্যৈবং তদা বাজ! বিচার্ষ্য চ পুনঃ পুনঃ 

অমোঘত্বঞ্ণ বিজ্ঞায় রেতসো রাজসভমঃ ॥৬৭| 

শুক্রগ্স্থাপনে কালং মহিষ্তাঃ গ্রসমীক্ষ্য বৈ। 

অভিমন্ত্যাথ তচ্ছুক্রমারাভিষঠত্তমাশুগম্ । 

ুন্ষবধন্ধার্থততজ্জো গত্বা স্েনং ততৌহত্রবীৎড ॥৬৮|(বিশেষকম্) 

অণ্প্রিয়ার্থমিদং সৌম্য ! শুক্রং মম গৃহং নর | 

নিবিকারাঃ গ্রবচ্ছাণ্ড তন্তা হ্যার্তবমগ্য বৈ ॥৬৯॥ % 
০ সস পিপি | জি শী কীিপীকা 

ভারতকৌমুদী 

প্রভাববান্, রাজসত্মমে! রাজা! বস্থঃ পরিস্বপ্ং পতিতমিদং মে রেতঃ। মিথা। বিফলং ন ভবে 

ইতি, তথা ভন্তা মে পত্া। খতুশ্চ মোঘে! ব্যর্থো ন ভবে, ইত্যেব্চ সঞ্চিন্তা। পুনঃ পুনঃ 

কর্তব্য, বিচার্ধ্য চ, আনো রেতঘঃ, অমৌধত্বমব্যথৃতঞ্চ, বিজ্ঞীয় পূর্বপূর্বপরীন্দণাঁদবগম্য, 

মৃহিত্যান্তম্ত। গিরিকাযাঃ, কালং গর্ভধারণসময়ম্ প্রসমীক্ষ্য পর্ধযালোচ্য চ, অথ তথ শুক্রমূঃ 

অভিমন্ত্য মনত্রাঠেন সংশোধ্য, তদৈব আরাৎ সমীপে, বুঙ্ষশাথারাং তিন, আশ্ুগং শীঘ্র- 

গামিনমূ কঞ্চিৎ শ্রেনং পক্ষিণম্, গন্থা, শুক্রপ্রন্থপনে বিধয়ে, তং শ্েনমব্রবীৎ। অ্টযিতমঃ 
স্লোকঃ ষট্পদ্ঃ ॥৬৬--৬৮॥ 

মদিতি। হে সৌম্য। গ্ঠেন! মতপ্রিধার্থম্ ইদ্ং মম শুক্রমচ মম গৃহং নয়। আন্ত 
শীপ্রম্ গিরিকায়াঃ প্রধচ্ছ। হি যম্মাৎ। অগ্য তন্য| আর্তবমূ্ খতুন্নানং জাতম্ 1৬৯। 

ভাবতভাঁবদীপঃ 
প্রীতিমনুক্ত্য, তামেব মনসা অগীৎ্, তথা সহ মাঁনসং নবতমকরোদিত্যর্থ; | প্রচসথন্দ 

পপাত 1৬৭ মিখযা_ প্রসবশূততেনাপীকপ্রায়্ ৫৮৪--৬৭৪ অভিমন পুমোৎপততিনিদৈঘঘৈ: 
রাজ ধর্মের ু ক্ষতত্ব জীনিতেন এবং নিজেব বীর্ধ্য যে অব্যর্থ, তাহাঁও 

জাঁনিতেন, তাই তিনি মনে মনে ভাঁবিলেন_-.আমাব এই শুক্র নিক্ষল না 
হয় এবং মহিষীব খতুও বার্থ না যাঁয়। ইহা ভাবিয়া রাজশ্রেন্ঠ বনু 
বাব চা বিষয়েব পর্ধ্যালোচনা করিয়া এবং মহিষীব গর্ভধাবণেব 
সময় এই ইহা ভাবিয়া, দেই শুক্রকে অভিমন্ত্রিত কিয়া, তাহা পাঠাইবাব 
ভন্ক নিকটবন্তী শীঘ্রগামী কোন স্তেনপক্গীব নিকট যাইয়া তাহাকে 
বলিলেন--॥৬৬-_-৬৮ 

৭৯০৪৪৪কজ। ও পপি কি 

“হে সৌম্যমুদ্তি শ্তেন! তুমি আমার সন্তোষের জন্ত এই শুক্র আঁমার 
গৃহে নিষে যাও; নিয়া যাইয়া শীঘই গিবিকাঁব নিকট দাও 7 কেন না, আজ 
তাহাঁব খতুন্নান হইয়াছে” ॥৬৯। 

* ৬৯ শ্লোকাঁৎ পরং 'বেশম্পায়ন উবাঁচ' ইতি পাঠ ক্ষচিৎ। 



গর্ব্নি অফ্টপথণশভমোহধীয়ট। ৬৮৬ 

গৃহীত্বা তত্তদা শ্যেনস্তণ্ুৎ্পত্য বেগবান্। 
জবং পবমমাস্থাঁয় প্রভুন্রাব বিহঙ্গমঃ ॥৭০॥ 

তমপশ্যদথায়াস্তং শ্যেনং শ্েনস্তথাহপরঃ | 

অভ্যব্রবচ্চ তং সছ্ছো দৃষ্টৈবামিষশন্বয়া ॥৭১| 
তুণুযুদ্ধমথাকাশে তাবুভৌ সম্প্রচক্রতুঃ। 
যুধ্যতোবপতদ্দ্রেস্তচ্চাপি যযুনাস্তসি ॥৭২॥ 
তত্রাব্দরিকেতি বিখ্যাতা ব্রহ্মশাপাদ্ববাপ্নবাঃ | 

মীনভাবমনুপ্রাপ্তা বভুব যমুনাচবী ॥৭৩ 
শ্যেনপাদপরিভ্রষ্টং তত্ীর্্যমথ বাঁসবমৃ। 
জগ্রাহ তরসোপেত্য সান্দ্রিকা মতস্তরূপিণী ॥৭৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
গৃহীত্বেতি। তদা বেগবান্ বিহঙ্গমঃ স শ্তেন, তথ শুক্র গৃহীত্বা, তুর্ণম্ উৎ্পত্য 

আকাশে উডডীয়, পরমং জবং বেগম্, আস্থায় অবলদ্ধয, প্রহুদ্রাৰ প্রশ্থিতবান্ ॥৭*। 
তরিতি। অথ অপরঃ শ্েনঃ, তথা] বেগেন আঙ্নাস্তং তং শ্যেনম্ অপশ্তৎ। দৃষ্টেব, 

আমিষশঙ্কয়৷ মাংসসন্দেহেন, তং শ্রোনম্ স্যন্তৎক্ষণাদেব অভ্যন্দ্রব্ৎ 1৭১॥ 

তুণ্ডেতি। অথ তে। উভৌ শ্েনৌ, আকাশে, তুগুযুদ্ং চণ্ুৰারা সমবম্, সম্প্রচক্রতুঃ। 
তয়োশ্চ যুধ্যতোঃ সতোঠ, তক্চ বেতঃ, যণুনাম্তপি অপৃতৎ ॥৭২| 

তত্রেতি। তত্র তদানীম্ অদ্রিকা ইতি নায়! বিখ্যাতা, বরা প্রধানা, কাচিদগ্পরাঃ, 

্দ্মশাঁপাৎ্, মীনভাবং মহন্তত্বম্ঃ অন্ুপ্রান্তা সতী, যমুনাচরী, বভুব 1৭৩1 
শ্তেনেতি। অথ মংন্যরূপিণী স| অন্রিকা, তরম! বেগেন উপেত্য, যুদ্ধকালে শ্েনপাঁদাৎ 

পরিভ্র্ম্, বমরুপরিচবন্তেদ্মিতি বাঁসবং তথ বীধ্যম্ং জগ্রাহ মুখেন গৃহীতবতী 1৭84 
ভারতভাবদীপঃ 

্ৃষ্টা। আৰাৎ বিমাটৈকেশদমীপে ॥৬৮| আর্তবন্ৃতুকালীনং স্মানম্ ॥৬৯--৭১1 যুধ্যতোঃ 
সতোঃ |৭২| অন্রিকা গিরিকেতি নামসাম্যাদেকম্তা এবাগ্দরসেো৷ বুহতেদেন দেহঘয়ং 

তখন নেই বেগবান্ শ্যেনপক্ষী সেই শুক্র লইয়া, সত্বর আকাশে উঠিয়া, 
মহাবেগে যাইতে লাগিল ॥৭০| 

তাহাব পর অন্য কোন শ্যেনপক্ষী, পুর্ব্ব শ্ঠেনপক্ষীকে বেগে আসিতে দেখিল। 
দেখিয়াই মাংদ মনে কবিয়া, তৎক্ষণাৎ পুর্ব শ্ঠেনপক্ষীর প্রতি ধাবিত হইল ॥৭১। 

তাহার পর তাহারা ছই শ্তেনপক্গীই আকাশে চঞ্চুযুদ্ধ কবিতে লাগিল ; 
তাহার যুদ্ধ করিতে লাঁগিলে, সেই শুক্র বমুনাৰ জলে পড়িযা গেল ॥৭২॥ 

তখন অদ্রিকা নামে কোন প্রধান অপ্সরা, কোন ব্রান্ষণের শাপে মধ্স্ত 
হইয়া যমুনা জলে বাঁস করিতেছিল ॥৭৩| 



৬৮৪ " মহাভারতে | আঁদি- 

কদাচ্িদিথ মতসীং তাঁং ববন্ুর্মংস্যজীবিনঃ | 

মাসে চ দশমে প্রাপ্ডে তদা ভবতসতম ! (৭৫1 

উজ্জত্ররুদবাততস্তাঃ স্্রীং পুঁমাংসঞ্চ মানুষৌ । 

আশ্চর্ধযভূতং তদ্গত্ব! ঝাজ্ঞেথ প্রত্যবেদরন্ ॥৭৬॥ 

কাযে মহস্তা। ইমৌ বাজন্! সন্তুতে। মানুযাবিতি। 
তয়ো% পুমাংসং জগ্রাহ বাজোপবিচবন্তদী ॥৭৭॥ 

স ম্বস্তো নাম বাজাসীদ্ধান্সিকঃ সত্যসঙ্গরঃ | 
সাপ্দব মুক্তশাপা চ ক্ষণেন সমপগ্ত ॥৭৮॥ 

ভাঁবতকৌগুদী 
কদীচিদ্িতি। হে ভরতসন্তম! অথ বদীচিৎ, মতশ্ুদীবিনো ধীবরাঃ। দশমে মাসে 

্রাপ্তে সতি, তদা ভাং মৎ্দীম, জালেন ববছুঃ। মৎ্মীতি “মনত যন্ত গ্ীকারে? ইতি 
যলোগ্ঃ 0৭৫॥ 

উল্্হরিতি। তে চ মখস্তজীবিনঃ, তন্তা মত্ত! উদরাৎ, কাঁঞিও দ্ীং কৰি পুযাংসধ 
এতো মানবো উদ্দহ উদ্ধৃতবন্তঃ। অথ গন্ব! আশ্চরঘ্যভূতং তত বৃত্ত বাজ্জে গ্রত্যবেদ্যন্ 1৭৬" 

কাঁয় ইতি। হে রাজন্। মৎস্তাঃ কাষে শরীরাভ্যস্তবে, ইমো মাচ সুতো, ইতি 
প্রত্যব্দেষনিতি লহন্ধঃ। তদী উপরিচবো বাঁজা, তথোান্যযোর্যধ্যে পুমাংনং জগ্রাহ ৭৭ 

মইতি। স পুমাংন্ত পরস্মিন্ কালে মৎস্তে! নাম ধাশিকঃ, সতাসঙ্গরঃ সত্যপ্রতিজণ্চ প্লাজা 
আমীৎ। ঘা অপ্রাশ্ঠ ক্ষণেনৈব মুক্তশাপা, সমপ্চত জাতা ২০ 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
জ্ঞেষম। অন্যথা রাজ্জে। মিথ্যাসনবরত্বাপত্তেঃ ৭৩--৭৪॥ মাসে দশমে প্রাপ্তে ববন্ধুরিতি 

মতস্তরূপিণী সেই অদ্রিকা বেগে আসিবা; পুরর্ধ স্টেনপদ্দীৰ চবণ হইতে 
পতিত বন্বাজার সেই শুক্র মুখদ্াবা গ্রহণ কবিল ॥৭৪॥ 

হে ভবতশ্রেষ্ঠ! তাহাব পর দশম মাস উপস্থিত হইলে, কোন দিন 
ধীববগণ মস্তবপিনী সেই অপ্নবাকে জালে বন্ধন কবিল 1৭৫1 

তাহীবা তখন তাঁহাব উদবেব ভিতব হইতে একটী স্ত্রী ও একটা 
পুকষ এই ছুইটা মানুষ বাঁহিব কবিল? তাহাব পৰ যাইয়া সেই 
বৃত্তান্ত বাঁজাকে জানাইল ॥৭৬। 

বলিল_“মহারাজ। মত্সীৰ পেটেব ভিতবে এই মানুষ দুইটা জন্বিয়াছে.» তখন উপবিচর বাজা সেই মানুষ ছুইটাকে গ্রহণ কবিলেন ॥৭৭॥ 
সেই পুঁকষটাই পবে মৎস্তনামে ধাঁন্িক ও সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা হইযাঁছিলেন । আব, সেই অপ্পবাও তৎক্ষণাৎ শাঁপমুক্ত হইয়াছিল ॥৭৮। ৃ্ 

(৭৬) "শন পুযাংস্ঞ মাজ্ষম । 

আশ্চধ্য 



পর্ববনি অফ্টপঞ্চাশতৃমোহধ্যাযঃ | ৬৮৫ 

পুবৌক্তা সা ভগবতা তিধ্যগ যোনিগতা শুভা । 
মানুষৌ জনয়িত্বা ত্বং শীপমোক্ষমবাগ্্যসি | 
ততঃ সা জনয়িত্বা তৌ বিশক্তা মৎস্ঘাঁতিভিঃ ॥৭৯| 

। সংত্যজ্য মস্যরূপং সা দিব্যং রূপমবাপ্য চ। 

সিদ্বধধিচাবণপথং জগামাথ ববাপ্নরাঃ 1৮০॥ 

সা! কন্যা দুহিতা তস্তা মৎস্তা। মণস্যসগন্ধিনী | 
রাঁজ্ঞা দা চ দাঁশায় কন্যেয়ং তে ভবত্বিতি 1৮১ 
রূপসত্ত্সমাযুক্তা সর্বৈধঃ সয়ুদিতা গুণৈঃ। 
সা তু সত্যবতী নাম মতস্যঘাত্যভিসংশ্রযাৎ ॥৮২॥ 

ভাঁরতকৌমুদ্ী 
নু ক্ষণেন মুক্তশাপা কথং অমপগ্তেত্যাহ-_পুবেতি। ভগবতা শাঁপদাত্রা ব্রা্মণেন, পুবা 

শাঁপদানকালে, সা অদ্গরা উক্তা। কিমুক্তেত্যাহি-_-শুভা ত্বং তিধ্যগ্যোনিগতাপি মাঁন্ষং 

জনযিত্বা শাঁপমোক্ষমবাদ্দ্যসি। ততঃ কারণাঁৎ, সা অগ্দরা, তৌ মাছুযৌ জনযিত্বা মত্স্ত- 

ঘাতিভিবিশস্তা মারিতা ৷ ষট্পদমিদং পছ্ম্ ॥৭৭1 
সংত্যজ্যেতি। অথ লা বরা অন্সরা মতভ্রপং সংত্যজ্য, দিব্যং বগা রূপমবাপ্য চ, 

সিদ্ধধিচাবণপথমাকাশং জগাঁম ৮০ 
সেতি। ততন্তা মতস্তাঃ দুহিতা তনয়া, মত্স্তন্ত সমানো গন্ধ: অন্তা অভ্তীতি মত্স্ত- 

সগদ্ধিনী, সা কন্তা, বাঁজ্ঞা উপরিচবরেণ, 'ইষং কন্যা তে তব ভবতু, ইতি উক্ত, দাশায় তন্ৈ 
ধীব্রাষ দ্তা ৮১ 

রূপেতি। কূপ সৌন্দর্ধ্ং সত্বমধ্যবসায়শ্চ তাভ্যাং সমীযুক্তা, সর্বৈঃ শ্ললিকলাদিভিগ্তণৈঃ 
সমুদিতা পবিপূর্ণা, সা কন্যা» ব্স্তঃ সত্যবতী নীমাসীৎ্, কিন্তু শুচিম্মিতা সা, মত্ম্তঘাতিনাং 

পু ভাবতভাবদীপঃ 
সবন্ধঃ ॥৭৫| উজ্জহ্ঃ উদ্ধতবন্তঃ |৭৬ কাষে দেহে । মত্ত মত্হাযোষায়াঃ ॥৭৭--৮০॥ 

কেন না, অভিসম্পীতকারী ত্রাঙ্ষণ শাপ দ্িবাঁৰ সময় সেই অগ্নরাকে 

বলিয়াছিলেন যে, ত্তুমি মত্ত হইয়া, পবে ০ জন্মাইয়া তৎপবে 
শাপ হইতে মুক্তি লাভ কবিকে ॥৭৯॥ 

সুতবাং নেই প্রধান অগ্সর! মতম্তবপ পবিতযাগপর্বাক স্বর্গীয় নিজ কপ ধারণ 
করিয়া আকাশপথে চলিযা গেল ॥৮০॥ 

“এই কম্তাটী তোমার হউক” এই কথা৷ বলিয়া বাঁজা, মৎসীগর্ভজাতা, সেই 
কন্যাঁটীকে ধীববের নিকট সমর্পন কবিলেন ৮১1 

“সেই বছ্াঁটাব রূপ, উৎসাহ ও সমস্ত গুণ ছিল এবং বাস্তবিক নাম ছিল 



৬৮৬ মহাভারতে আদি- 

আদীৎ সা মহস্তগৃস্ধেব কঞ্চিৎ কালং শুচিন্মিতা। 

গুঘার্থং পিতুর্নাবং বাহয়ন্তীং জলে চ তাষ্ 1৮৩॥ 

তীর্ঘঘাত্রাং পরিক্রামন্নপশ্ুদ্ পরাশরঃ। 

অতীবরূপসম্পন্নাং সিদ্ধীনামপি কাঙ্ফিতাম্ 1৮৪ (বিশেষকম্) 

দৃষ্টেব সচ তাং ধীমাংস্চকমে চারুহাসিনীম্। 

দিব্যাং তাঁং বাসবীং কন্তাং রভোরং মুনিপুজবঃ ॥৮৫। 

সন্তবং চিন্তযিত্বা তাং জ্ঞাত্ব৷ প্রোবাচ শভিজঃ। 

ক কর্ণধারো। নৌর্ষেন নীয়তে ব্রুহি ভামিনি ! 1৮৬॥ % 

মৎস্যগন্ধোবাচ । 

অনপত্যন্য দাশস্ত সুতা তৎপ্রিয়কাম্যয়! | 

সহঅজনসদ্পন্না নৌর্ময়া বাছাতে দ্বিজ !॥৮| 

ধীবন্াপাম্ অভিসংঘ্রযাঁৎ সর্বদা সংসর্গাদ্ধেতো কঞ্চিৎ কালম্ নায়া মতশ্গদ্ধৈবাসীৎ। অথ 

তীর্ঘা্ামহ্ীকৃত্য পরিক্রামন্ পরাশরো! মুনি কদাচিৎ পিতুঃ শুবার্থমূ। আমুবুল্যা্ঘম, 
জলে, পিতুরেব নাং নৌকাম্, বাহযন্তীম। অতীবরপসম্পন্নামঃ অতএব সিদ্ধানামপি 
কাঁজিিতাং তাং কম্াম্ অপশ্ঠৎ ॥৮২--৮৪॥ 

ষ্টেতি। ঘীমান্ স মুনিপুন্ববঃ পরাশরশ্চ, চাঁকুহাসিনীম্, দিব্যাং হবগায়রপাম্। রাম্ 
তাং ্রসিদ্বাম, তাঁং বাসবীম্ উপরিচরবন্থদ্দ্ধিনীং বন্যাম্। দৃ্টেক। চকমে কামার্ত বভৃব 1৮৫ 

ন্তবমিতি। শকতিজঃ শক্তিগুতঃ পরাশরঃ, ভহ্যাঃ কণ্ঠাযাঃ সম্ভব জন্ম চিত্তযিত্বা 
ধ্যানেন দ্বত্বা, তয় চ চিন্তয়া তাঁং বন্থ বন্তাত্বেন জ্ঞাত্বা প্রোবাচ। হে ভামিনি! কর্ণধারঃ 
ক, ঘেন নৌনৌকা নীয়তে ইতি ক্রহি (৮৬ 

সত্মবতী'। আব মহন্তঘাতীদিগেব আশ্রষে থাকাঁয় অনেকে তাঁহাকে কিছু 
কাল শংস্তগন্ধাঁ বলিয়াও ডাকিত; মে পরমা সুন্দরী ছিল; তাঁই সিদ্ব- 
মুনিগণেবও লোভ জন্মাইত। কোন লময় সেই কন্ঠাঁটা তাহার পিতার আ্ুকল্য 
করিবাব জন্য যমুনীর জলে পিতীরই নৌকা বাহিতেছিল; এই সময়ে তীর্থ 
যাত্রায় বহির্গত পরাশরমুনি তাহাকে দেখিতে পাঁইলেন।৮২-_৮৪। 

দেখিয়াই তিনি কামার্ত হইয়া! পড়িলেনঃ কেন না, তখন সে সুন্দর 
হাঁসিতেছিল, তাহাঁব বর্গীয় বপ প্রকাশ পাইতেছিল এবং উরু দুইটা 
কদলীস্তস্তেব স্তায় শোঁভ1 পাইতেছিল ॥৮৫॥ 

তখন পরশিব তাহার জন্ম ম্মরণ কবিয়া, তাহাকে চিনিতে পাঁবিয়া বলিলেন-_ 
“ুন্রবি! যে নৌকা বাহিয়া থাকে, সে নাবিক কোথায় গিয়াছে, বল” ।৮৬| 

।  ঈ। ৮৬ লৌকাদারভ্য ১১১ শ্লোকপূরবার্ধপর্ধযত্তভাগঃ কুন্রচিন্নান্তি। 



পর্ধবণি অষ্টপঞ্চাশতমোহধ্যায়ও | ৬৮৭ 

পরাশর উবাচ । 

শোভনং বাসবি ! শুভে। কিং চিবায়সি বাহতাম্ ৷ 

কলশং ভবিতা৷ ভন্দ্রে! সহস্রার্দেন সম্মিতম্। 

অহং শেষে ভবিষ্যামি নীয়তামচিবেণ বৈ ।৮৮॥ 
বৈশম্পায়ন উবাচ। 

মতস্তাগন্ধা তথেত্যুক্ত॥ নাবং.বাহয়তী জলে । 

বীক্ষমাণং নং দৃষট। প্রোবাচেদং.বচস্তদা ॥৮৯॥ 

_ ভারতকৌমুদী 

অনেতি। হেঘ্বিজ! অহম্ অনপত্যন্ত পুত্রসন্তানরহিতন্ত দাশস্ত সুতা । অতএব ময়া, 

ভন্য দীন পিতুঃ গ্রিষকাম্যযা, সহমরজনসম্পন্নীপীযং নৌর্নোকা বাহতে। তেন চাঁপরঃ 

কর্ণধারে! সান্তীতি ভাব: 1৮৭ 
শোভনমিতি। হোত্তভে। বাঁসবি! বস্থকন্যে।? তবেদং কার্যযং শোভনং ভদ্র 

অনপত্যন্ত পিতুঃ সাহীয্যকবণীদিত্যাশয়ঃ। কিং চিয়াষসি বিলম্ষসে, নৌকা! বাহতাম্। হে 
ভদ্রে। কলশম্ অযং জলরাশিঃ, মদুনুগ্রহাৎ এতৎসহন্রার্দেন সম্মিতং ভবিতা। তেন চ 

তে বিশেষপরিশ্রমো ন স্তাঁদিতি ভাবঃ। অহঞ্চ শেষ আরোহী ভবিস্তামি। ততম্চ ইতঃ 

পরমেব তব বিশ্রীমসভ্ভব ইড্যভিঞায়ঃ | অচিবেণ নৌকেয়ং পরপাঁরং নীযতাম্। যট্পদমিদং 
পছ্যম্1৮৮1 

মধস্তেতি। তথা ইতি উত্ভী মতস্তগঞ্ধী, জলে নাবং বাহষতী বাহয়ন্তী সতী, মুনিং 
পরাশরম্, বীক্ষমীণম্ আত্মানং বিশেষেণ পশ্তস্তং দৃষ্বা তদা ইদং বচঃ প্রোবাচ 1৮1 

মতম্তগন্ধা বলিলেন-_“ব্রাহ্গণ ! ধীববরাজেব কোন পুত্রসন্তীন নাই ; আমিই 

তাহাব একমাত্র কন্যা ; তাই সহজ লৌক আবোহণ কবিলেও তাহাঁব সন্তোষেব 

জন্য আমিই এই নৌকা বাহিয়! থাকি” ॥৮৭ | 
পবাশর বলিলেন-_“কল্যাঁণি! বস্তুনন্দিনি! তুমি ভাল কাঁজ কবিতেছ। 

যাহা হউক, তুমি বিলম্ব কবিতেছ কেন, নৌকা বাহিতে থাক। ভদ্র! 
আমাৰ অনুগ্রহে এই নদী'সহত্র ভাগের এক ভাগ হইয়া যাইবে এবং 
আমিই আজ শেষ আবোহী হইব; স্ুতবাং সত্ব আমাকে পর পাবে 
নিয়ে যাঁও” 0৮৮৫ 

বৈশম্পাষন বলিলেন-_“তাহাই হউক? এই কথা বলিয়া মংস্তগন্ধা নৌকা 
বাহিতে লাগিলেন; এদিকে পরাশব তাহার প্রতি সতৃষ্ঝ দৃষ্টিপাত কবিতে 
থাঁকিলেন। ইহা দেখিযা তখন মংস্তগন্ধা এই কথা বলিলেন-_1৮৯॥ 

(৮৯-“নাবং বাহ জলে 

একস 



৬৮৮ মহাভারতে আদি- 

মৎস্তগন্ধেতি মাঁমানুর্দাশবাঁজদ্তাং জনাঃ। 
জন্ম শৌকাভিতপ্তায়াঃ কথং জ্ঞাস্তসি কথ্যতাম্ ॥৯০। 

পবাশর উবাচ। 

দিব্যজ্ঞানেন দৃষটং হি দৃ্টমাত্রেণ তে বপু৪। 
প্রণয়গ্রহণার্থায় বক্ষ্যে বাসবি! তচ্ছণু ॥৯১| 
বহিষ্দ ইতি থ্যাতাঃ পিতরঃ সোমপাস্ত তে। 

তেথাং ত্বং মানসী কন্যা অচ্ছোঁদী নাম বিশ্রুতা ॥৯২। 

অচ্ছোদং নাম তদ্দিব্যং সরে যন্মাঁৎ সমুখ্িতম্। 

তব! ন দৃষটপুর্বাস্ত পিতবন্তে কদাচন ॥৯৩| 
সন্ভূতা মনসা তেষাং পিতন্ স্বান্নাভিজানতী | 

সা সবন্যং পিতরং বত্রে স্বানিতিত্রম্য তান্ পিতুন্ ॥৯৪॥ 

ভাবতকৌমুদী 
ম্তস্তেতি। জনীঃ দাঁশরাজন্থৃতাঁং মাম মত্তগন্ধা ইতি না আছঃ। মভীপিত্রভাবাৎ 

শোকেন অভিতগ্থাযান্তস্তা মম, জন্ম বথং জান্তসি, যেন বাঁসবীতি পিতৃসম্ছবনায়া সম্বোধ্যত 
ইতি ভাঁবঃ ॥৯০॥ 

দিব্যেতি। হে বাসবি। ব্স্থকন্তে! দৃষ্টমাত্রেণেৰ তে তব বপু$ ময়] দিব্যজানেন 

ৃষ্টং জনকসঘদ্ধিত্বেন জাতম্্। অতএব তব প্রণয় গ্রহণার্থাধ যছক্ষ্যে, তুচ্ছ ৭1৯) 

বহি ইভি। বহিষদ ইতি খ্যাতাঁঃ কেচিৎ পিতরঃ সস্তি, তেতু যজ্জে সোঁমপা 

বর্তত্তে। ত্বম্ অচ্ছোঁদা নাম বিশ্রুভ1 তেষাং মাঁনসী মন+সম্ষন্নজা কন্যা আসীঃ /৯২। 

অচ্ছোদ্মিতি। অঙচ্ছোদং নাম তত, দিব্যম১ অলৌকিকম্, সরো দীর্ষিকা, যম্মাৎ 
তবদ্রপজনাৎ সমুখিতং সঞ্তাতম্। এতৎ সরস্ত কাঁদদ্্ধ্যাং বাঁছল্যেন বর্ণিতম্। ত্য তু তে 
পিতরঃ কদচিনাপি ন দৃপূর্বাঠ 1৯৩1 

_. প্আমি বীবববাজেব কন্াঁ) লৌকে আমাকে মংস্তগন্ধা' বলিয়া থাকে; 
আমাব বাস্তবিক পিতী-মীতা নাই বলিয়া আমি শোঁকসন্তপ্ত; এ অবস্থায় 
আপনি আমীর জন্মেৰ বিষয় জাঁনিলেন কি কবিয়া বলুন” ॥৯০॥ 

পবাশব বলিলেন_-“আমি দেখিবাঁমীত্রই দিব্যজ্ঞানে তোমাকে চিনিতে 
পাঁবিয়াছি। বন্থুনন্বিনি! তোমাব প্রণঘ লাভ কবিবাব জন্য আমি যাহা 
বলিতেছি, তাহা শোন ॥৯১। 

বহিষ্দ নামে বিখ্যাত সৌমপাষী কতকগুলি পিভৃলোক আছেন; ভুমি 
তাহাদের মানসী কন্তা ছিলে ? তখন তোমাৰ নাম ছিল “চ্ছোদা 1৯২1 

তোমা হইতেই সেই অলৌকিক অচ্ছোদ সরোবব জন্বিয়াছিল। তুমি 
কোন সময়েই সেই পিতৃগণকে দেখ নাই ॥৯৩ 



পর্ববণি অফ্টপঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ | ৬৮৯) 

নাদ্গা বন্রিতি খ্যাতং মনুপুত্রং দিবি স্থিতমৃ। 

অদ্ডিকাপ্নরসা যুক্তং বিমানে দিবি বিভ্িতম্ 1৯৫| (ঘুগ্কম্) 
সা তেন ব্যভিচাবেণ মনসা কামচাবিণী। 
পিতর পরার্ত্বান্যং যোগাদৃত্রহ্টা পপাত সা ॥৯৬া 
অপশ্যৎ পতমানা সা বিমানব্রয়মন্তিকাঁৎ | 

ভ্রসরেণুসমানাংস্তাংস্তত্রাপশ্যৎ স্বকান্ পিত_ন্ ॥৯॥ 
সুদুক্মানপবিব্যক্তান্ অন্গৈরন্গেষিবাহিতান্। 
তাতেতি তানুবাচার্ভা পতন্তী সা হাধোমুখী ॥৯৯ . নি ৯ 

সভূতেতি। তেযাঁং পিতুণাং মনসা সম্ভৃতা সা ভবতী, শ্বান্ পিতূন্ নাভিজানতী 
লালনা্যকরণাঁৎ অপরিচিন্বতী সতী, তান্ ম্বান্ পিত্ন্ অতিত্রম্য বিহাঁয়, দিবি আকাশে, 
বিমানে, বিঠিতম্ অবস্থিতম্, অদ্রিকা নাঁম অগ্গরাস্তয়া যুক্তমূ, দিবি দ্থিতং দ্বগীযিম্, মন্পুত্রম 
বন্থরিতি নাঁয়া খ্যাতম্, অন্য পিতরম্ঃ বত্রে বৃতব্তী ॥৯৪--৯৫| 

লেতি। সা গ্রসিদ্ধা, মনসা কাঁমচাঁবিণী সা ভবতী, অন্যং পিতরং প্রার্থয়িত্বা। তেন তন্রপেণ 

ব্যভিচারেণ ব্যতিক্রমেণ, যোগাদত্রষ্টা সতী পপাত ॥৯৬] 
অপশ্তদ্িতি। সা ভবতী, পতমাঁনা পতস্তী সতী, অস্তিকাৎ অস্তিকং দেশমাশ্রিত্য 

শ্থিতম্, বিমা নত্রযম্, অপশ্তৎ » তত্র চ বিমানত্ষে, ব্রপরেণুসমানান্ অতীবস্ুদ্রারৃতীনিত্যর্থ, তান্ 
স্বকাঁন্ পিত্নপন্ঠৎ 1৯৭ 

সুুস্মীনিতি। আর্ত সা ভবতী অধোমুখী পতস্তী সতী, সুচন্্রান্ অতীব্ুদান্ অতএব, 

অপরিব্যক্তান্ অল্পষ্টান্, অঙ্গৈঃ অঙ্গেযু অবাহিতান্ স্থাপিতানিব ছিতান্, তান্ পিতন্ হা তাত! 
ইতি উবাচ ॥লা 

তুমি পিতৃগণেরই মন হইতে জন্মিয়াছিলে, অথচ তাহাদিগকে আপন 

পিতা৷ বলিয়া জানিতে না। তাই, তুমি দেই আপন পিতৃগণকে পরিত্যাগ 
কিয়া অন্ত লোককে পিতা বলিয়া স্বীকাৰ কবিয়াছিলে; দে লোকটাব 
নাম ছিল-বন্ু, তিনি স্বর্গীষ মন্ুব পুত্র ছিলেন এবং তৎকাঁলে তিনি আকাশে 
বিমানেব ভিতর আব্রকানামক অপ্নবাঁব সহিত বাঁদ কবিতোছিলেন 1৯৪-_৯৫। 

তুমি নিজেৰ ইচ্ছানুসাবেই রূপ ধাবণ কবিতে পাঁবিতে; কিস্তি অন্য 
লোককে পিতা বলিয়৷ প্রার্থনা কবিযাছিলে, সেই অপবাধেই যোগভ্্ হইযা 
পড়িতেছিলে ॥৯৬॥ 

তুমি পড়িবাৰ দমযে নিকটে তিনখানা বিমান দেখিয়াছিলে এবং তাহান 
ভিতবে অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতি সেই আপন পিতৃগণকেও দেখিবাছিলে 1৯৭] 

অঙ্গগুলি যেন সেই পিতৃপুরুবগণকে অপব অস্রেব ভিত্তবে বীধ্হা (দিহাছিল 
৮৭ 



টি মহাভাবতে আদি- 

তৈরুজ্তা সা তু মা ভৈষীস্তেন সা সংস্থিতা দিবি । 

ততঃ গ্রসাদয়ামাস শ্বান্ পিতুন্ দীনয়া গিবা 1৯21 

তামুদুঃ পিতবঃ কন্যাং ভ্রকটৈরবর্্যাং ব্যতিক্রমাৎ | 

রশ স্বদৌষেণ পতসি ত্বং গুচিন্মিতে ! ॥১০০। 

ঘৈবারতন্তে কন্দীণি শরীরৈরিহ দেবতাঃ 

'তৈরেৰ তৎ্কর্দ্মফলং প্রাুবন্তি স্ম দেবতাঃ ॥৯০১॥ 

মনুষ্যাত্বন্যদেহেন গুভাশুভমিতি স্থিতি? | 

সগ্ভঃ ফলন্তি কণ্ীণি দেবত্বে প্রেত্য মানুষে ॥১০২।॥ 

ভাবতকৌমুদী 

তৈরিভি। তৈঃ পিভৃভি:, সা ভবতী, মা ভৈষীহ, ইত্যুক্তা, তেন হেতুনা, সা ভবতী, 

দিবি আকাশ এব সংস্থিতা। ততো! ভবতী, দীনয়া কাঁতরয়া গিবা, শ্বান্ পিতুনঃ 
গরসাদয়ামাস 1৭৯৯| 

ভামিতি। পিতরঃ ব্যতিক্রমাৎ বাবহারবৈষম্যদৌষাৎ্ ভরটেশবর্যাং ভাং কন্যাম্। ইত্যুচুঃ। 
হে ্তচিন্মিতে | ত্বং হ্বদোষেণ ভরষ্ট্্যা সতী পতসি 1১০০ 

ধৈরিভি। ইহ জগতি, দেবতাঃ) ষৈঃ শরীবৈঃ, কন্মমীণি ধর্মাধন্দান্, আরভন্তে কুর্বাস্তি $ 

তা দেবতাঃ, তৈবেব শরীরৈঃ, ততবর্পফলং প্রাপ্ুবস্তি। স্মেতি পাঁদপূরণে 1১*১। 
মনস্তা। ইতি। মনুস্তাস্ত অগ্দেহছেন ধর্দীধর্মফলভূতং শুভাশুভমূ, প্রাপ্র,বন্তি; ইত্যেব 

স্থিতিবিধাতৃনিষমঃ। কিঞ্চ দেবতে, কশ্মাণি সগ্তঃ ফলস্তিঃ মানুষে মনুষ্তত্বে তু প্রেত্য 
ভবাস্তরে ফলন্তি 1১০২| 

এবং তাহাবা এত ক্ষুদ্র ছিলেন যে, তাহাদিগকে দেখা যহিতেছিল না; 
এদিকে তুমি অধোঁমুখ হইয়। পভিতে থাঁকিযা "হাঁ পিভঃ বলিষা তাহাদিগকে 
ডাকিয়াছিলে ।৯৮৷ 

তখন ভীহাবা! তৌমাঁকে বলিয়াছিলেন যে, ভয় নাই'; তাহাতেই তুমি 
আকাশে বহিয়া গিয়াছিলে। তাহাঁব পব তুমি কাতব বাক্যে আপন পিতৃপুরুষ- 
গণকে প্রসন্ন কবিয়ীছিলে ॥৯৯॥ 

তখন পিতৃগণ তোমাকে বলিয়াছিলেন যে, ০শুভ্রহীসিনি! তুমি নিজের 
দৌষে অণিমাদি-এই্ধ্যশৃন্ত হইয়া পড়িতেছ* ॥১০০| 

এই জগতে দেবতাব| যে শবীরঘাঁবা ধর্ম বা অধর কবেন, সেই শবীর 
দবাবাই তীহাবা ফল ভোগ করিষা থাকেন ॥১০)| 

কিন্তু মনুস্ের! অন্ত শরীর দারা ধর্মাধর্মের ফল ভোগ করে__ইহাই বিধাতা 
নিয়ম। আর, দেবতার কর্মফল সম্ভই হয় এবং মনুষ্তের কর্মফল জন্মাস্তরে 
হইয়া থাকে ॥১০২ | 

সি 



পর্ববণি অফপঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ | ৬৯১ 

তন্মাত্বং পতসে পুত্রি! প্রেত্য ত্বং প্রাপ্দ্যসে ফলমৃ। 

পিতৃহীনা তৃ কন্া ত্বং বসোহি ত্বং সুতা মতা! ॥৯০৩] 
মণ্ম্তযোনৌ সমুপনা৷ স্থৃতা রাজ্ঞো ভবিষ্যসি ৷ 
অব্দরিকা মতস্তরূপাভূদ্গঙাযামুনসঙ্গমে ॥১০৪।॥ 
পরাশরম্ত দাঁয়াদং ত্বং পুত্রং জনয়িষ্যসি। 
যে? বেদমেকং ব্রন্মধিশ্চতুদ্ধী বিভজিষ্যাতি ॥১০৫। 
মহাঁভিষকৃস্ৃতস্থৈব শন্তনোঃ কীন্তিবর্ধনম্। 
জ্যেষ্টং চিত্রাঙ্গদং বীবং চিত্রবীরঞ্চ বিশ্রন্তম্ ॥১০৩ 
এতান্ সৃত্বা সুপুত্রাংস্ত্ং পুনরেব গমিষ্যসি | 

ব্যতিক্রমাৎ পিতণাঞ্চ প্রাপ্ন্যসে জন্ম কু্ুসিতম্ ॥১০৭ 
ভাবতকৌমুদী 

তম্মাদিতি। হে গতি! তল্মাৎ ম্বকর্মঘোষাৎ, ত্মিদ্ানীং পতনে পতসি, দেবত্বেন 

ইহৈব বর্শফলাবগসাবাৎ। মন্তাতেন তু তং প্রেত্য পরলোকে ফলংপ্রাঙ্্যসে। পিতৃহীনা 
আদর্শনাৎ পিতৃহীনতাং মন্তমানা৷ কনা বম অতএব ত্বমাত্সনৈব বসোঃ হত মতা 1১৩ 

মতশ্তেতি। বাজ্ঞ উপরিচরশ্য। নন মত্ম্তযোনিবেৰ কুতঃ প্রাপ্যেত্যাহ-_অদ্রিকেতি। অদ্রিকা 
নামাদ্সরাঃ, গঙ্গাযামুনসঙ্গমে প্রয়াগে ব্রদ্মশাপান্মৎস্তরপা অভূৎ 1১০৪| | 

মতম্ুযোনিজন্মনি কাধ্যমাহ-_পরেতি। তম, পরাশরস্ত দায়, সংক্রীস্তধনম্ আদত্ত' ইতি 
দাঁষাদ ওরসম্ভং পুত্রম, জনয়িষ্যসি। ঘ: পুরো! ব্রদ্মধিঃ সন, একং বেদং চতুর্দা] বিভজিস্যাতি। 
ইভাগম আর্ধঃ ॥১,৫| | 

মহেতি। মহাভিষক্ম্ৃতস্ত শস্তনো রাজ্ঞঃ কীত্তিবর্ধনং জ্যষ্টং পুত্রম্চ বীরং চিত্রাঙগদরম্, 
বিশ্রুতং বিখ্যাতম্, চিত্রবীরং বিচিত্রবীরধ্যঞচপুত্রমূ! তং জনযিস্যসীতি পূর্ণ সন্ধঃ 1১০৬] 

এতানিতি। এতান্ ব্যাসাদীন্ ত্রীন্ স্থপুত্রান্, কত্বা প্রন্য়, ত্বং পুনরেব ম্বং পিতৃলোকং 
অতএব পুত্রি! তুমি দেবতা বলিয়া, আপন কর্্মফলে সগ্ভই পড়িযা 

যাঁইতেছ, মনুষ্য হইলে জন্মাস্তবে ফলভোগ কবিতে। তোমার দোষ এই যে, 
তুমি পিতৃপুরুষ চিনিতে না পাঁরিযা আপনাকে আপনি বন্থুব কন্যা বলিয়! 

স্বীকাব করিয়াছ ॥১০৩॥ 
তুমি উপরিচর রাজাব ওুঁবসে মতসীর গর্ডে জন্মগ্রহণ করিবে। এদিকে 

লে অদ্রিকা প্রয়াগে গঙ্গীযমুনা সঙ্গমস্থানে মত্স্তবপে জন্মিয়াছে ॥১০৪॥ 
তুমি পবাশবেব গরসে একটা পুত্র প্রসব করিবে; যে পুত্রটা পৰে ত্রন্ষরষ 

হইয়া এক বেদকে চাঁবি ভাগে বিভক্ত করিবে ॥১০৫॥ 
আর, তুমি শাস্তন্ুবাজাব গুরসে মহাবীব চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্্য নামে 

দুইটা পুত্রকেও প্রসব করিবে ॥১০৬। 



৬৯২ মহাভারতে আঁদি- 

অস্যৈব রাজ্ঞন্ং কন্যা হদ্রিকায়াং ভবিষ্যসি। 

অফ্টীবিংশে ভবিত্রী ত্বং দ্বাপবে মৎ্স্তযোনিজা ॥৯০৮। 

এমুক্তা পুবা তৈস্তং জাতা সত্যবতী শুভা। 

অন্দ্রকেত্যভিবিখ্যাত ব্রহ্মশাপাদবাপ্নবাঃ ॥১০৯) 

মীনভাবমনুপ্রাপ্তা ত্বাং জনিত্বা গতা৷ দরিবম্ । 

তন্তাংজাঁতাসি সা কন্যা! বাজ্জো বীর্য্যেণ চৈব্ হি ॥১১০॥ (যুগ্মকম্। 

তম্মা্ধাসবি। ভন্দ্রং তে ষাঁচে বংশকবং স্ুতমৃ। 

সঙ্গমং মম কল্যাণি ! কুরুঘেত্যভ্যভাষত ॥১১১।॥ 
রি লি শি ক ৯ পাপ পপি 

ভাঁবতকৌমুদী 

গমিস্তসি। পিত্ণীং ব্যতিক্রমাৎ বাস্তবহানেনী বাস্তবগ্রহণাৎ মত্ম্তযোনৌ ভাবিতয়া 

কুৎসিতং জন্ম গ্রান্ধ্যসে প্রা্ন্যসি 1১০৭] 

অন্তেতি। ত্বম্$ অস্তৈব উপবিচরস্ত রাজ্ঞঃ কন্যা, অদ্রিকাধাং ব্রদ্দশাপান্সত্শবপায়াম, 
ভবিষ্তসি। কদা ভবিষ্তামীত্যাহ-_ইতঃ অষ্টাবিংশে ছাপবে যুগে, ত্বং মত্গ্তযোনিজা 

ভবিত্রী ॥১০৮ 
_ ইখং পিত্বাঁক্যমনৃদ্ধেদানীং পরাশর: ্ষমীহ-_এবমিতি। পুরা তৈঃ পিতৃভিঃ, এবমুক্তা 
ত্বম্ঠ ইদানীং শ্ততা সত্যব্তী নাম জাত1। সত্যবৃত্তাস্তবত্বাৎ অত্যবতী। অভ্রিকেত্যভি- 

বিখ্যাতা বরা, অপ্সবাঁঃ ব্রদ্ধশাপাঘ্ মীনভাবং মৎস্তত্বম্, অনুপ্রাণ্তা সতী, ত্বাং জনিত্বা 
জনয়িতবা, দিবং হ্বরগম্$ গতা। সা পিতণাৎ মানসী কন্ঠা ত্বমূ। রাজ্জ উপরিচরন্ত বীর্ধ্যেণ 
তন্তাং মহ্ম্ারপিণ্যামব্রিকাধাং জাতাসি। এতেন ব্যাস্ত নিকষ্টযোনিজন্মদূষণং 
পরিহতম্ 1১০৯--১১০। 

তম্মার্দিতি। হে বাঁসবি! _বন্ৃকন্যে। তে তৰ ভন্দ্রং মঙ্গলমন্ব। তত্মাৎ্ পিতৃবাক্যস্থ 
সত্যতযা ত্গর্ভে মম পুত্র্তাবশ্তস্তাবিত্বাৎ। _অভ্যভাঁষত পরাশর ইত্যর্থঃ 1১১১ 

তুমি-এই তিনটা উৎকৃষ্ট পুত্র প্রসব করিয়। পুনবায় আপন পিতৃঁলোকে 
চলিয়। যাইবে। আপন পিত। পবিত্যাগ করিয়। অন্য পিতা গ্রহণ কবাতেই 
তুমি কুৎসিত জন্মগ্রহণ করিবে ॥১০৭॥ 

তুমি উপবিচৰ বাঁজীব কন্যাৰপে অদ্রিকাঁব গর্ভে জন্মিবে; সে জন্মটা 
অন্ত হইতে অষ্টাবিংশ দ্বাপরযুগে মতস্তযোনিতে হইবে ॥১০৮॥ 

সেই পূর্ববকালে পিতৃলোকেবা৷ তোমীকে এইবপ বলিয়াছিলেন; তাঁই 
তুমি এখন সত্যবতী হইয়! জন্মিয়াছ। অদ্রিকা অঞ্গবাঁও ত্রাক্মণের অভিসম্পাতে 
মৎসী হইব, তোমাকে প্রসব কবিয়া ব্বর্গে চলিয় গিয়াছে। সেই তুমি উপবিচৰ 
রাজার গুরসে সেই মৎসীব গর্ভে জন্মগ্রহণ কবিয়াছ ॥১০৯__১১০॥ 

অতএব বন্ৃকন্যে! তোমাৰ মঙ্গল হউক $ আমি তোমার নিকট একটা 



প্বণি অপর্চাশভমোহধ্যায়ঃ ৬৯৩ 

বৈশম্পায়ন উবাচ । *%* 

বিশ্ময়াবিষ্টসর্ববাঙ্গী জাতিন্মরণতাং তা । 
সাব্রবীু পশ্য ভগবন্! পবপারে স্থিতানৃষীন্। 
আবয়োর্দুটয়োরেভিঃ কথং নু স্তাঁ সমাগমঃ 1১১২ 
এবং তয়োক্তো ভগবান্ নীহারমত্যজৎ প্রভুঃ 
যেন দ্রেশঃ স সর্ববস্ত তমোভূত ইবাভবৎ ॥৯১৩॥ 
দৃষ্ট সষ্ত নীহারং ততস্তং পবমধিণা । 
বিস্মিতা সাঁভবৎ কন্যা ভ্রীড়িতা চ তপস্থিনী ॥৯১৪। 

ভারতকৌমুদী 

বিস্মযেতি। জাতেঃ পূর্ববজন্মনঃ ম্মবণং যন্তাঃ সা তন্যা তাবস্াং গতা, সা মগ্নগ্ধাঃ 

বিশ্যৈবিন্যযজ্নিতবোমাধৈ আবিষ্টানি আশ্রিতানি সর্ববাণি অঙ্গানি হস্তাঃ সা তাদৃশী সতী, 
অব্রবীৎ। হে ভগবন্। পর্পাঁবে বিমান এভিঃ খধিভিঃ। সমাগমো মথুনম্। 

অযং শ্লোকঃ ষট্চবণঃ ॥১১২। 

এবমিতি। তথা মৃত্শগন্ধবা এবমুক্তঃ, প্রতুন্তপঃশক্তিমান্; ভগবান্ পরাশরঃ, নীহানং 
তুযারম্ অন্জৎ্। যেন নীহাবেণ, স সর্বো দেশঃ তমৌভূত ইব অন্বকারময় -ইব 
অভব্ৎ 0১১৩! 

ৃষ্টেতি।, তপক্ষিনী . পিত্রান্ঘতাবাৎ শোচ্যা, সা কন্তা, পরমধিণা পরাশবোণ, র্ হার 
দৃষ্ট তু, পবাঁশবমাহাত্মাদর্শনা দিশ্মিতা, মৈথুনসম্ভবাৎ ব্রীড়িতা লক্জিতা চ অভব্ৎ 1১১৪| 

ভারতভাবদীপঃ 
মথসগস্থিনী ম্মতসমানগন্ধ! | দাঁশীষ কৈবত্ভীষ |৮১--৮৫॥ চকমে 8 

বংশরক্ষক পুত্র প্রার্থনা কৰি; স্ৃতবাং কল্যাণি! তুমি আমাব সহিত সঙ্গম 
কর” পরাশর এই কথা! বলিলেন ॥১১১। 

বৈশস্পায়ন বলিলেন-_-পূর্ববজন্ম স্মবণ হওয়ায় বিস্ময়ে মংস্যগন্ধাব, সর্ব 
অঙ্গে বোমাঞ্চ জন্মিল; তখন মে বলিল-_-“ভগবন্! অপব. পারে খুবিরা 

বহিয়াছেন দেখুন ; স্থৃতবাং ইহাবা দেখিতে থাকিলে আমাদেব সঙ্গম হইবে 
কি প্রকাবে % ॥১১২॥ রর 

মস্তগন্ধা এইকপ বলিলে, তপঃপ্রভাবশালী পরাশর নীহাব (কুয়াশা) 
সপ্টি কবিলেন ; তাহাতে সে স্থানটা সমস্তই যেন অন্ধকাঁবময় হইয়া গেল ॥১১৩। 

মহষি, নীহাৰ (কুয়াশা) স্থষ্টি কবিয়াছেন দেখিয়া মতস্যগন্ধা বিস্মিত ও লঙ্জিত 
হইয! পড়িল ॥১১৪। 

* অয়ং পাঠ: পরস্োকপ্রথমচরণয়ঞচ কুত্রচিনন দৃশ্ততে । 
(১১২)*পাবাবারে স্থিতানৃষীন্*** । 

৬ 



৬৪৪ মহীভারতে আদি- 

সত্যবত্যুবাচ। 
বিদ্ধি মাং ভগবন্! কন্যাং সদা পিতৃবশানুগাম্। 

ত্বৎসংযোগীচ্চ দৃষ্যেত কন্যাভাবো মমানঘ ! ॥১১৫॥ 

কন্যাত্বে দূষিতে চাপি কথং শক্ষ্যে দ্বিজোতম || 
গৃহং গন্তস্বষে ! চাহং ধীমন্! ন স্থাতুমুত্সহে ॥১১৬। 
এতৎ সঞ্চিন্ত্য ভীবন্। বিধৎস্ব যদনন্তবসূ। 
এবমুক্তবতীং তান্ত গ্রীতিমানৃষিসতমঃ ॥১১৭॥ 
উবাচ মৎ্প্রিয়ং কৃত্বা কন্যৈব ত্বং ভবিষ্যসি। 
বুনীষ্ চ বরং ভীরু ! যং তৃমিচ্ছসি ভাবিনি ! ॥৯১৮॥ (ধুগাকম্) 

ভারতকৌমুদী 
বিদ্বীতি। হে ভগবন্। মাং কন্যাম অজাতবিবাহামত। সদৈব পিতৃবশাহগাং 

পিতুরধীনতান্থসাঁবিণীর্চ, বিদ্ধি জানীহি। বিশেষতশ্চ হে অনঘ! ত্বৎসংঘোগাৎ্ মম 
কন্যাভাবে৷ দৃত্েত নগ্তেৎ |১১৫। 

কন্াত্ব ইতি। হে দ্বিজোত্তম! হেখবে! হেধীমন্! কন্তাত্বে দৃষিতে চ, অহং গৃহং 
গন্বমূ, কথং শক্ষ্যে ; স্থাতুং জীবিতৃঞ্চ ন উতৎ্পহে ন শরৌমি 7 উভয়ত্রীপি লল্জাত্বণাসঙ্কোচা- 
দিতি ভাবঃ ॥১১৬] 

এতদিতি। হে ভগবন্] এতৎ্পর্ববং সঞ্চিন্ত্য বিবিচ্য, অনস্তরং যছিধেয্ং তছিধৎত্ব 

গ্রীতিমান্, হ্বপ্রীথিতে নাতিবাধাশ্থচনাদিত্যাশয়» খধিদত্তমঃ পরাশরঃ, এবমুক্তবতীং তাং 
সত্যবতীম্। উবাচ। ভবিহ্যসি স্থান্যসি ম্দ্বরাদিতি তাৰ | হে ভাবিনি! রমণান্রাগিণি ! 
অথ চ ভীরু] ভয়শীলে ! ত্বং যমিচ্ছপি, তং বরং বৃণীঘ ॥১১৭-+১১৮ 

ভারতভাবদীপঃ 
নীহারং ধূমিকীম্ ॥১১৩--১১৪] পিতুর্বশ ইচ্ছা, তদহুসারিণীং পিতৃবশান্গীম্ ॥১১৫॥ 

সত্যবতী বলিল--“ভগবন্! আমি কুমারী, বিশেষতঃ সর্বদাই পিতার 
অধীন হইয়া চলিয়া থাকি ; আব, আপনাব সংসর্গ কৰিলে, আমার কন্যাত্ 
দূষিত হইবে ॥১১৫। 

হে ত্রাহ্মণত্রেক্ঠ ! হে মহষি! হে বীমান্! আমার কুমারী-অবস্থা দূষিত 
হইলে, আমি কি করিয়া বাঁড়ী যাইব ; বীচিতেও ত পারিব না 1১১৬। 

মহধি! এই সমস্ত বিবেচনা কবিয়া পৰে যাহা কর্তব্য হয় ককন।” মংস্তগন্কা 
এইবপ বলিলে, পবাশব সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন--তুমি আমার 
প্রিয় কার্য কবিয়া কন্যাই থাঁকিবে। হে অন্ুবাঁগিণি! হে ভয়শীলে ! তুমি 
যে বর ইচ্ছা কব, তাহাই গ্রহণ কর ॥১১৭-_-১১৮॥ 

(১১৮) *ষ্ ত্বমিচ্ছসি ভামিনি !। 



পর্ববণি অফপঞ্চাশতমৌহধ্যায় | ৬৯% 

বুথা হি ন প্রসাদো মে ভূতপুর্ববঃ শুচিন্মিতে ! | 

এবমুক্ত। ববং বরে গান্রসৌগন্ধ্যমু্তমম্ ॥১১৯॥ 
স চাস্তৈ ভগবান্ প্রাদান্মনসঃ কাজ্কিতং প্রভূঃ 
ততো লব্ববরা প্রীত স্ত্রীভাবগুণভূষিতা ॥১২০॥ 
জগীম সহ সংসর্ণস্থষিণীভভূতকন্মমণা | 
তেন গন্ধবতীত্যেবং নামাস্তাঃ প্রথিতং ভূবি ॥১৯২১॥ (যুগাকম্) 
তন্তাস্ত যোজনাদ্গন্ধমীজিত্রন্ত নরা ভূবি। 
তন্তা যোজনগন্ধেতি ততো নামাপবং স্কৃতম্ ॥১২২॥ 

ভারতকৌমুদী 
নন্ধ ভবদ্ববস্ত সফলত্বে কথং বিশ্বাস ইত্যাহ-_বৃথেতি। হে শুচিন্মিতে। মে মম 

প্রসাদো বরদানাগনগ্রহ, বৃথা নহি তৃতপূর্ববঃ। এবমুক্তা মত্্গন্ধা উত্তমং গাত্রসৌগ্ধ্য 
বরুং বৃত্রে 1১১৯। 

স ইতি। প্রতৃস্তপঃপ্রতাববাণ্, ম ভগবান্ পবাঁশরশ্চ, অন্তা মনসঃ কাজ্কফিতম্ উত্তমং 

গাত্রসৌগন্ধ্যং বরম্, অস্যৈ মৎস্তগন্ধাকসৈ, প্রা্দীৎ। ততো! লব্ধবরা অতএব গ্রীতা, স্ত্রীভাবৈ 
রমণকাঁলীনবৃষ্টতাঁদিভিঃ গুণৈ: সৌন্দরধ্যার্দিভিশ্চ ভূষিতা সত্যবতী, নীহাবাদিন্থ্টিকরণাৎ 
অদ্ভুতকর্মমণা, খধিণা পবাশরেণ সহ, সংসর্গ, বমণসন্বন্ধম, জগাম প্রাপ। তেন বরলব্ধেন 
সৌগন্ধ্েন 1১২*__-১২১| 

তন্তা ইতি। নর যোজনাদ্ যোজনপথাৎ্, তস্তা। গন্ধম আজিত্রন্ত ; তত এব চ তন্তা 

ঘোজনগন্ধ। ইতি অপরং নাম ভুবি লোকৈঃ স্থৃতম্ |১২২| 
ভারতভাবদীপঃ 

ন স্থাতুং জীবিতুং নোখ্সহে, কন্াত্বদূষণাদিত্যর্থঃ |১১৬-_১১৯ স্ত্রীভাবে যো গুণঃ পুষ্পবস্তা 

হে শুভ্রহাসিনি! আমার অনুগ্রহ পুর্বে কখনও নিক্ষল হয় নাই,” পবাশর 
এইবপ বলিলে, মৎস্তগন্ধা আপন গীত্রেব উত্তম গন্ধ বর চাহিল ॥১১৯॥ 

প্রভাবশালী মহধি পবাঁশব মংন্তগন্ধার অভিলধিত বর তাহাকে দিলেন। 
তদনস্তব, স্্রীজীতির স্বভাব ও সৌন্দর্ধ্যাি-গুণশালিনী সত্যবতী, অস্ভুতকর্ম্া 
পবাঁশবেব সহিত সংসর্গ করিল। সেই পবাশরেব বরে উহাঁব 'িন্ধব্তী, এই 
নামটা জগতে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল ॥১২০-_-১২১॥ 

লোক সকল এক যোৌজনের পথ হইতে সত্যবতীব শবীরেব সৌবভ আত্রাণ 
করিতে পাঁবিত; সেই জন্য তাহাঁৰ “যৌজনগন্ধা, এইবপ আব একটী নাম 
প্রসিদ্ধ হইল ॥১২২॥ 

(১২০). কাজ্কিতং ভূবি * 

১২২ ক্লোকাৎ পরম্ “পরাশবোহপি ভগবান জগাম স্বং নিবেশনম্” ইতি পাদদছয়ং কচিখ। 



৬৯৬ 'মহীভারতৈ আদি- 

ইতি সত্যবতী হ্ৃষ্টা লব্ক! বরমনুতমমূ। 
পরাঁশরেণ সংযুক্তা সগ্ো৷ গর্ভং স্ষাব সা ॥১২৩॥ 

জজ্ঞে চ যমুনাদীপে পারাশর্ধ্যঃ স বীর্য্যবান্। 

স মাতরমনুজ্ঞাপ্য তপন্ভেব মনো দধে ॥১২৪॥ 

স্মৃতোঁহহুং দর্শযিষ্যামি কৃত্যেঘিতি চ দোহত্রবীণ্। 

এবং দৈপায়নো জঙ্ঞে সত্যবত্যাং পবাশরাণড ॥১২৫॥ 
যন্তে ছীপে স যদালস্তম্মাদ্বৈপায়নঃ স্মৃতঃ | 
পাদাপসারিণং ধর্মং স তু বিদ্বান যুগে যুগে ॥১২৬॥ 

ৃ ৃঁ ভাবতকৌমুদী 
_ ইভীতি। অন্ত্রমম্ অত্যুত্রষ্টম্ ইতি বরং গান্রনৌগদ্ধ্যং লা, হষ্টা সা সত্যবতী, 
পবাশরেণ সংযুক্ত! সতী, মুনিসঙ্কল্াৎ্ সগ্ধ এব গর্ভং ধৃত্বা সুষাব 1১২৩| 

জজ্ঞ ইতি। স্ চ পাবাশর্ধ্যঃ ঘমুনাঘীপে ক্রমেণ বীধ্যবান্ বয়োবৃদ্ধযা শক্তিমান্ জজ্ঞে 

জাঁতঃ। পরঞ্চ স পারাঁশ্ধযঃ, মাতরং সত্যবতীম্, অন্তজ্ঞাপ্য ত্বতপস্তানজ্ঞাং কারয়িত্বা তপস্তেব 

মনো দধে 1১২৪| 

স্বত ইতি। হে মাতঃ! কৃত্যেযু কার্যেযু উপস্থিতেযু অং, ত্বয়া শ্থত এবাহ্মূঃ 
আত্মানং দর্শয়িস্তামি » ইতি চ স পারাশর্ধ্যঃ অব্রবীৎ। এবমিথিম্ ॥১২৫॥ 

স্ত ইতি। যদ্যন্নাৎ, স বাল£ যমুনায় দ্বীপে মাত্রা ন্তত্তঃ স্থাপিতঃ 5 তক্মাদেব স 
দ্বপায়নে। নাম শ্বুতঃ। দ্বীপমেব অয়নং ন্যাসস্থানং যন্ত স দ্বীপায়নঃ, ছীপায়ন এব দ্বৈপায়নঃ 

প্রাজাদিত্বাৎ স্বার্থে অণ.। ন্ দৈপায়নঃ ক্রমেণ বিঘবান্ সন্, যুগে যুগে, ধর্শমূ, পাঁদৈরপসর- 
র্ ভারতভাবদীপঃ 
তেন ভূষিত; স্্ঃ পুষ্পবত্যভূদিত্যর্থঃ 1১২০-_-১২২। বরং কন্ঠাভাবম্, সৌঁগধ্যঞ্চ লব্ধ সগ্যে৷ 

গর্ভঞ্চ সুযাঁবেতি সম্বদ্ধঃ ॥১২৩--১২৫| দ্বীপমেব অগ্ননং ন্যাসস্থানং যস্ত স দ্বীপাঁষনং, স্বার্থে 

তদ্ধিতঃ, দ্বীপাঁয়ন এব দৈপাঁষন ইতি নাম নির্ধ্তি স্ম্ত ইতি। পাঁদাপসারিণং যুগে 
ধুগে পাদশঃ ক্ষীক়্মাণম্, কলেরাদৌ পাদমাত্রমবশিষ্টমিত্যর্থঃ ॥১২৬। এবমাধুবাদিহাসধাবেক্ষ্য 

এইভাবে সত্যব্তী উৎকৃষ্ট বর লাভ করিয়া আনন্দিত হইয়া, পবাশরের 
সংসর্গে সম্ই গর্ভ ধারণ করিলেন এবং প্রসব করিলেন ॥১২৩। 

এবং মাতাব অনুমতি লইয়া তপস্তাতেই মনোনিবেশ করিলেন ॥১২৪॥ 
তখন তিনি বলিলেন--“মা! কাঁধ্য উপস্থিত হইলে, আপনি আমাকে 

স্মরণ করিবামাত্রই আমি আপনাকে দর্শন দান করিব।” এইভাবে পরাশব 
হুইতে সত্যব্তীর গর্ভে দ্ৈপায়ন জন্মিয়াছিলেন ॥১২৫। 

সেই বালকটাকে' দ্বীপে স্থাপন করা হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম হইয়া- 



পর্ব অস্টপঞ্চাশতমৌহধ্যায়ঃ ৬৯৪ 

আয়ুঃ শক্তিঞ্চ মর্ভ্যানাং যুগাবস্থামবেক্ষ্য চ। 
ব্রন্ধণো ত্রান্ধণানাঞ্চ তথানুগ্রহকাজ্য়া | 

বিব্যাস বেদান্ যন্মা স তম্মাদ্যাস ইতি স্মৃতঃ ॥১২৭॥ (ধুগ্াকম্) 

বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্। 

স্মন্তুং জৈমিনিং পৈলং শুকঞ্ধেব স্বমাত্মজম্ ৯২৮] 
প্রভূর্বরিষ্ঠো বরদো৷ বৈশম্পায়নমেব চ। 

সংহিতান্তৈ পৃথকৃত্বেন ভারতস্ত প্রকাশিতাঃ ॥১২৯॥ *% (যুগাকম্) 

ভারতকৌমুদী 
তীতি তম্ একৈৰপাদেন হ্রাসং প্রাপ্প,বন্তমিত্যর্থ, মর্ত্যানাং লোকানাম্, ক্রমেণ অল্পম্ আমু 
অল্লাঞ্চ শক্তিং ধারণসামর্ঘ্যম্ ইত্যাদিং যুগাবস্থামবেক্ষ্য, ব্র্ষণো! বেদজাতন্ত, তথা ব্রাহ্মণানাধ, 

অন্ুগ্রহকাজ্ষয়া ধারণসম্ভাবনয়া! চ তয়োরনগ্রহঃ, যন্মাৎ ব্দোন্ বিব্যাস সামাদিভাবেন পৃথকৃ 

পৃথক চকার, তন্মাৎ, ব্যাস ইতি লোকৈঃ স্থৃতঃ ৷ বিব্যানেতি বিদব়পূ্ববস্ত অন্ততেলিট্ ; 
ব্যাস ইতি চ ব্যস্তন্তে পৃথক্ ক্রিযস্তে বেদা অনেনেতি কবণে ঘঞ। দ্বিতীযং পপ্াং 

ষট্পদম্ 1১২৬--১২৭| 

বেদানিতি। প্রভুস্তপঃপ্রভাবশালী, বরিষ্ঠো মুনিশ্রেষ্ঃ। বরদশ্চ দৈপায়নঃ সুমন্ত 
জৈমিনিং পৈলং শ্বম্ আত্মজং শুকং বৈশম্পাষফনমেব চ, মহাভারতমেব পঞ্চম পঞ্চমবেদো 
যেযাং তান্, চতুরো৷ বেদাঁন্, অধ্যাপয়ামাস। পরং তৈঃ স্থমন্তপ্রভৃতিতিঃ, ভারতম্য মূলভূতাঃ 
সংহিতাঃ, পৃথক্ত্বেন প্রকাঁশিতাঃ 7১২৮--১২৭/ 

ভারতভাবদীপঃ 
র্ষণে। বেদস্ত। অনুগ্রহ বুক্ষণমূ। বিব্যাদ শীখাভেদেন বিস্তারিতবান্। অতো ব্যাস ইত্যপি 
তন্ত নামেত্যর্থঃ 1১২৭] মহাঁতারতপঞ্চমানিতি। ভারতং পঞ্চমো বেদ সর্বশ্রতিদমূহো- 

_ছৈপায়ন। তিনি কীলক্রমে মহাজ্ঞানী হইয়া, প্রত্যেক যুগে ধর্মের 
এক এক পাদ হাস হইতেছে এবং লোকের আধু ও শক্তি কমিয়া৷ যাইতেছে 
ইত্যাদি যুগের অবস্থা দেখিয়া, বেদ ও ব্রাক্মণগণের প্রতি অনুগ্রহ কবিবার 
ইচ্ছায় এক বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করেন; তাহাতেই তাহাঁৰ নাম হয় 
ব্যাস ।১২৬--১২৭% 

প্রভাবশালী বরদাতা মুনিশ্রেন্ঠ দ্ৈপায়ন সুমন্ত জৈমিনি, পৈল, আর নিজ 
পুত্র শুক এবং বৈশম্পায়নকে সাঁম, খক্, যজু.ও অথবর্ব_এই চারিটা বেদ এবং পঞ্চম 
বেদ মহাভাবত অধ্যয়ন করান। পরে তাহাবাই মহাভারতের মূল সংহিতাগুলি 
পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রকাশ করেন ॥১২৮-__১২৯॥ 
. 0২৯)প্বাহগমবেক্ষা 5520 ৯ ১২৯ আকা পরং মহগগন্ধাপরাশরয়োবিবাহ 
বোধকাঃ ৮৮ শ্লোকা দক্ষিণা ত্য পুস্তকে প্রক্ষিগ্তভাবেন লিখিতা দৃশ্ন্তে ৷ 

৮৮ 



৬৯৮ মহাভারতে ৷ আদি- 

তথা ভীন্মঃ শান্তনবো গঙ্গীয়ামমিতহ্যতিঃ | 

বন্ুবীর্ধ্যাৎ সমভবন্মহাবীর্ষ্যো। মহাবশাঃ ॥১৩০।॥ 
বেদার্থবিচ্চ ভগবানৃষিবিপ্রো মহাযশাঃ। 
শূলে প্রোত; পুরাণধিরচৌরশ্সৌবশন্কয়া ॥৯৩১॥ 
অনীমাগুব্য ইত্যেবং বিখ্যাতঃ স মহাযশাঃ। 

স ধর্মাহুয় পুরা মহযিরিদমুক্তবান্ ॥১৩২॥ 
ইষীকয়া ময়! বাল্যাদিদ্ধা হোক! শকুত্তিকা | 
তৎ কিন্ছিষং স্মবে ধন্ম! নান্ৎ পাঁপমহং ম্মরে ॥৯৩৩। 

ভারতকৌমুদী 
তথেতি। অমিতছ্যুতিঃ অতুলতেগাঃ, মহাঁবীর্ধ্যো৷ মহাঁষশাশ্চ, শান্তনবঃ শাসহপুতো 

ভীঙ্মঃ অষ্টানাং বন্থনাং বীর্ধযাদংশাৎ, গঙ্গায়াং সমতবৎ 1১৩০| 

বিছুরজন্ম প্রন্তোতি--বেদেতি। অচৌরোহপি পুবাশধিং, চৌবশ্বয়া মিনির 
শূলে প্রোত আরোপিতঃ |১৩১| 

অনীতি। ল প্রসিদ্ধ, স মহুষি:, ুা রদ দেবম্ আই ইদফুবান্1১৩২। 

ইযীকয়েতি। হে ধর্ম | ময়] বাল্যাৎ, বালচাপল্যাৎ্, ইযীকয়া তৃণবিশেষেণ, একা শকুস্তিকা 
ষু্রুপক্ষিণী, বিদ্ধা £ অহং তন্মাত্র্ কিঘিষং মম পাপম্, ম্মরে, অন্ৎ পাঁপং ন ন্মরে ॥১৩৩| 

ভাঁরতভাবদীপঃ ৃ 
ইযমিত্যসন্দুক্তেঃ । ইতরপুক্াশবদধিদংৎ ন মন্তব্যমিত্যর্থ |১২৮। ভারতন্ত সুতা সংহিতা, 

ন্ত্তান্মণরূপা বেদাঃ, তৈঃ স্ুমন্তগ্রভৃতিভিঃ প্রকাশিতাঁঃ, ইদম্ত মূলমিদমস্ত মূলমিতি স্পরটী- 

কৃতাঃ, তেন প্রত্যক্ষবেদমূলমেতদিতি ভাবঃ ॥১২৯| বহ্থবীর্ধ্যাদষ্টানাং বহ্নামংশাৎ 
|১৩০-_-১৩১| আইহ্ষ অমীপমানীয় । “আহত্য* ইতি পাঠে অধিক্ষিপ্য ॥১৩২---১৩৩| বধঃ পীড়া, 

অতুলপরাক্রম, মহাঁবলবান্ ও মহাঁষশত্বী শান্তনুনন্দন ভীম্ম অষ্টবন্থর অংশে 
গঙ্গার গর্ভে জন্মগ্রহণ কবেন ॥১৩০॥ 

বেদবিৎ মাহাত্যশালী ও মহাঁধশব্বী প্রাচীন অণীমাগুব্যমুনি চোব না হইলেও 
রাঁজা তাহাকে চোব সন্দেহ করিয়া শূলে দেন ॥১৩১॥ 

তাহার পর, মহাঁষশত্বী প্রসিদ্ধ সেই মহধি অণীমাগুব্য ধর্ম্মদেবকে ডাকিয়! 
এই কথ। বলিয়াছিলেন--॥১৩২॥ 

“্ধ্মবাজ! আমি বাল্যকালের চঞ্চলতাবশতঃ শরদ্বার৷ (নলখাঁগড়া দিয়া) 
একটা ক্ষুদ্র পাখীকে বিদ্ধ কবিয়াছিলাম ; আমার জীবনে দেই একমাত্র 
পাঁপই আমাৰ স্মবণ পড়ে, অন্য পাপ স্মরণ পড়ে না ॥১৩৩। 

(১৬১)*অচোরশ্চোর শব্ষয়া । ] টু 



পর্ববণি অইপঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ । ৬৯৯ 

তন্মে সহশ্রমমিতং কম্মানেহাজয়তপঃ | 
গরীযান্ ব্রাহ্ষণবধঃ সর্ববভৃতবধাদ্যতঃ ॥১৩৪।॥ 

তন্মাভং কিন্তিষাদস্মাচ্ছুদ্রযোনৌ জনিত্যসি | 
তেন শাপেন ধন্মোহপি শুদ্রযোনাবজাঁয়ত ॥১৩৫।॥ 

বিদ্বান্ বিদুররূপেণ ধাম্মিকঃ কিন্ধিষাভতঃ | 
সপ্জয়ো মুনিকল্পস্ত জজ্ঞে সূতে। গবন্নণাঁৎ ॥১৩৬॥ (বিশেষকমূ) 

ূর্ধ্যাচ্চ কুস্তিকন্যায়াং জজ্ঞে কর্ণো মহীবলঃ |  ' 
সহজং কবচং বিভ্রৎ কুগুলোদ্দ্যোতিতাননঃ ॥৯৩৭॥ 

অনুগ্রহার্ঘং লোকানাং বিষু্লেঠিকনমন্কতঃ। 
বন্থদেবাভ, দেবক্যাং প্রাছুরভঁতো মহাষশাঃ 1১৩৮ 

ভারতকৌমুদী 
তদদিতি। সহম্রং তৎপাপাপেক্ষয়া সহম্রগুণিতমূ, অতএব অযিতম্, মে মম তপঃ কর্তৃ 

ইহ কম্মাৎ তৎ পাঁপম্, ন অজয়ৎ অনাশয়ৎ। যতঃ সর্বভূতবধাৎ ব্রান্ষণবধো গরীয়ান্ 

গুরুতরপাঁপজনকঃ । হে ধর্শ! তন্মাৎ কারণীৎ অন্মাৎ ব্রা্ষণশ্ত মম বধোগ্চমজনিতাৎ 

কিছ্বিষাৎ পাপাঁৎ, ত্বং শুভ্রযোনৌ। জনিস্তসি। তেন শাপেন ততঃ কিঘিষাচ্চ ধর্মোহপি 
বিছুবরূপেণ বিদ্বান্ জ্ঞানী ধাশ্মিকশ্চ সন্, শূত্রঘোনোৌ অজায়ত। হুতঃ কৃতজাতীয়ো 
মুনিকল্পঃ স্যত্ব, গব্রণাৎ তদাখ্যাৎ পুরুষাৎ্, জজ্জে জাতঃ ॥১৩৪-_-১৩৬] 

হূ্য্যার্দিতি। সহজং জন্মাবধি স্বাভাবিক কবচম্, বিভ্রৎ ধাঁরন্ কুগুলাভ্যাম্ উদ্দ্যোতি 
তম্ঃ অলঙ্কতম আননং যন্ত দ তাদৃশশ্চ মহাবলঃ কর্ণঃ কুস্তেঃ কুস্তিভোজস্ত কন্তায়াং 
সূর্যযাজজজ্ঞে 1১৩৭] 

ভাঁরতভাবদীপঃ 
অপমাঁনো বা ॥১৩৪--১৩৬] কুস্তিভোজন্য কন্তায়াং কুস্ত্াম্ ॥১৩৭-_-১৩৮॥ অনাদিনিধন ইতি 

ধর্মরাজ ! সেই পাঁপ অপেক্ষা সহস্রগুণ এবং অতুলনীয় তপস্তা আমার 
সেই পাঁপটুকু নষ্ট করিতে পাঁবে নাই কেন? যাহা হউক, সমস্ত প্রাণিবধ অপেক্ষা 
ব্রার্মীণব্ধ গুরুতব পাঁপজনক £ নুতবাং তুমি সেই পাঁপ কবিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে 
বলিয়া তুমি শূত্রযোনিতে জন্মগ্রহণ কবিবে”। অনীমাগব্যের সেই শপে 
এবং সেই পাঁপে ধন্মরাজও বিছ্রবণে জ্ঞানী ও ধান্মিক হইয়া শুত্রযোনিতে 
জন্মগ্রহণ কবেন। মুনিতুল্য সপ্ত সুতজাতি হইয়। গবরণের পুত্রৰপে উৎপন্ন 
হইয়াছিলেন ॥১৩৪--১৩৬ 

মহাবলবান্ কর্ণ স্বাভাবিক কব্চ ও কুগুল ধারণপূর্র্বক স্র্য্যেব গুরসে কুস্তি. 
ভোজের কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ কবেন ॥১৩৭।॥ 



রি মহাভারতে আদি- 

অনাঁদিনিধনৌ দেব স কর্তা জগতঃ গ্রভৃঃ । 

অব্যক্তমক্ষবং ত্রন্ধ প্রধানং ব্রিগুণাত্মকম্ ॥১৩৯ 

আত্মানমব্যয়ঞ্চেব প্রকৃতিং প্রভবং প্রভুম্। 

পুরুষং বিশ্বকন্মীণং সত্বযোগং গ্রুবাক্ষবম্ ॥১৪০| 
সপ সপ পিসি কক 

ভাপা পা কি ৬৬ 

অন্ুগ্রহার্থমিতি। লোকানাং মত্ত্যবাসিজনানাং সম্বদ্ধে। অনুগ্রহর্থম্ অনুগ্রহ- 
করুণীর্ঘম্ ॥১৩৮| 

অথ সার্ধচতুভি: গ্লোকৈর্ভগবস্তং বিশিনটি-_-অনাদীতি। অনার্দিনিধনো জন্মমৃত্যুবহিতো 
নিত্য ইত্যর্ঘঃ। দেবে। লীলয়। অন্মদাদিবৎ ক্রীড়াশীলী। জগতঃ স প্রসিদ্ধ: কর্তা “তন্মাদ! 
এতম্মাদাত্মন আকাশ: সম্ভৃতঃ” ইত্যাদিশ্রতে:, প্রতুনিষস্তা ৷ অব্যক্ত হুক্মরূপত্বাৎ, অক্ষরমূ 

অচলং নিক্রিয়ত্াৎ, ব্রদ্ম সর্ববৃহত্াৎ। "সত্বজন্তমনাং লাম্যাবন্থা প্রক্কৃতিঃ” ইতি সাংখ্যনুত্রাৎ 
ত্রিগুণাত্মকং প্রধানং প্রকুতিঃ জগুপাদীনত্বাৎ 1১৩৭। 

আত্মানমিতি। আত্মানং জীবম্, তত্রীপি অব্যয়মবিনশ্ববমেব, ব্ষৈক্যাৎ। শ্ররুতিম 
অপবিণাযিনম্, প্রভবং নিমিত্তকীরণমপি, প্রভূং প্রভাববস্তমূ। সাংখ্যমতে পুকুষম্, তত্র চ 
বিশ্বৎ কর্ম ষস্ত সাক্ষিমীত্রেণ সর্ধ্বকারিণমিত্যর্থঃ | সত্বেন গুণেন যৌগো জীবসংযোগে। যঙ্সিন্ 
তম্ “সংযোগো ঘোগ ইত্যুক্তো জীবাজুপবমাত্মনোঃ” ইতি যোগিযাজ্ঞবন্যীষাম। তথা 
ধবং শব্ধনিত্যতাবাদিমতে নিত্যম অক্ষরং প্রণবং তত্মবপম্, “তস্ত বাঁচকঃ প্রণব” ইতি 

ভাঁরতভাবদীপঃ 
স্থুলদেহ্ধর্মযোর্জমমর্ণযোর্যাবৃত্তিঃ । দেবো দীব্যমানে জগৎকর্তী। কিং তৈজসঃ ? ন, প্রভু: । 
জীবস্ত স্বপ্বেংপি জগত্বর্তৃত্বাভাবাৎ। অন্তথা স্বপ্নে প্রতিকৃলক্ষট্যহুপপত্তিঃ । এতেন কর্ধ- 

ছারাপি জগৎকর্তৃত্বং জীবন্ত, লাঙ্গলং গবাদীন্দ্বহতীতিবঙ্গিমিত্তত্বমাত্রেণ, ন ত্বীশ্ববৃত্েনেতি 
দবশিতম্। অব্যক্তম্ অব্যাকৃতম। রিং সৌধুণ্তং কারণম্? যথোজং "ন্যুপ্তাখ্যং তমোহজ্ঞানং 
যদ্বীজং গ্র্নবোধয়োং” ইতি। তত্যাবত্তযতি-অক্ষরমিতি। ন ক্ষরত্যপতরিণামিত্বাৎ, তত্তু 

ক্ষয়োপ্তবযুক্তমূ। এতেন ব্যিস্ুলসুম্মকার্ণদেহব্যাবর্তনেন তুংপদীর্ঘশোধ উক্ত, অন্যথা ভগবতি 
জন্মাগাপ্রসক্তেন্তদ্বারকমনাদিনিধন ইতি বিশেষণমনূপপন্নম। তৎ্পদীর্ঘমাহ-_ব্র্ধ বৃহ 

প্রধানং প্রধীয়তেইস্মিন্ সর্বগিতি লয়স্থানম্। ত্রিগুণাত্মকং সত্বরজন্তমৌমযম্ 1১৩৯] অন্য 

বাব জন্ত ব্স্থুদেবের গবসে' দেবকীৰ গর্ভে আবিভূ্ত হইয়াছিলেন ॥১৩৮। 
তীহাব জন্ম ও মৃত্যু ছিল না, মানুষ্বপে জন্মগ্রহণ তীহার পক্ষে খেলা ছিল, 

তিনি জগতের কর্তা ও নিয়্তা তিনি সুক্ষ, নিক্কিযধ এবং সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্, "আবার 
তিনি ত্রিগুণাত্বক প্রকৃতিৰপে জগতেব উপাদানও বটেন 1১৩৯ 

মহবিবা বীহাকে জীবাত্মাঃ অবিনশ্বর, অপরিণামী, নিমিত্ত - কারণ, 
প্রভাবশালী, পুকষ, সাক্ষিভাবে সকলেন্স কর্তা, সত্বগ্রণের বলে জীবের সংযোগ- 



পর্ববণি অ্টপথ্াশতযোহধ্যায়ঃ। ৭০১, 

অনন্তমচলং দেবং হংসং নারাযণং প্রভূম্। 

ধাতাবমজমব্যক্তং যমাহছঃ পরমব্যয়ম্ ॥১৪১॥ 

ভাবতকৌমুদী 
পাতগুলনুত্রাৎ বাচ্যবাচকযোবভেদাৎ। সাংখ্যমত এব অনভ্তম অসংখ্যম্, প্পুকুষবহত্বং 

সিদ্ধম৮ ইতি সাংখ্যকারিকাতঃ। অচলম্ নিক্রিযত্বাৎ্, দেবং তন্মত এব সাক্ষিভাবেন ক্রীভা- 
করম্। ন্মার্তমতে হংনং তন্ন্ত্ত্বাপম্, নাবারণম্ “আপো নারা ইতি প্রোক্তাঃ” ইত্যাদি- 

মনুস্থতেঃ | প্রভৃং তখৈব জগন্লিষস্তাবমূ। পুরাঁণমতে ধাতারম্ অনস্তরূপেণ জগছ্ধারণ- 
কর্তীরমঃ অজং জন্মবহিতম্ঃ অব্যক্তং ক্ুম্্রম১ পরং সর্বোৎকষ্টম্ঃ অব্যযম্ অবিনশ্বরম্। 

ভাঁরতভাবদীপঃ 
সাংখ্যাভিমতমনাত্মত্বং পধিণামিত্ব্ক বারষত্যাত্মানমিতি। অব্যয়মিতি বিশেষণীভ্যাম্। 
প্রধানত্বাদেব প্ররুতিমুপাদানম্। প্রভবমূতপত্ভিনিমিত্তমূ। প্রভূমধিষ্ঠাতারম্। নন্থ ঘটাদেম্বদু- 

পাঁদানম্, চত্রং নিমিতমূঃ কুলালঃ কর্তী। অন্র তু ভ্রযমপি দেব এবেত্যুভডং তত কথমিত্যাশঙ্্য 
“তৎ হুষ্রা তদেবান্প্রাবিশৎ” ইতি শ্রত্যর্থমাহ- পুরুষমিতি। পুধূরণ শরীরেঘু বসতীতি 

পুরুষঃ। গুরণ্চ "জ্ঞানেন্দিয়াণি খলু পঞ্চ তথা পরাণি কর্েন্রিষাণি মন-আঁদিচতুষ্টয়ঞ্চ। প্রাণাদি- 
পঞ্চকমথো বিয়দাদিকঞ্চ, কামশ্চ কর্খ চ তমঃ পুনরষ্টমী পৃঃ” ইত্যুক্তাঃ। আত্মানমেব স্বাবিদধায়া 
র্্টকাকারং কুত্বা তত প্রবিষ্ট ইত্যর্থট । এবমৈশ্বরীত প্রবেশাস্তাং হিমুক্কা জাগ্রদাদি- 
বিমোক্ষান্তাং জৈবীৎ হ্টি “্তদনুপ্রবিষ্ঠ সচ্চ ত্যচ্চাতবৎ* ইতি শ্র্্যু্তাং সংগৃত্লাতি, বিশব- 
কর্মীণমিতি। বিশ্বং পৃথিব্যপতেজোরপং সচ্ছব্ববাচ্ং বাযাকাশাদিরপং ত্যচ্ছবদবাচ্যঞচ 

ইত্যেবমাদিরপং কর্দ ঘটাদিবৎ ক্রিযাফলভূতং ঘস্তেতি বিশ্বকর্মা তম্। এবং বিশেষণৈরে 
বর্মণ এব জীবভাঁবং প্রদর্শ্য তন্িবৃন্য.পায়মপি তৈরেব প্রত্যায়যতি, সত্বযৌগং সন্বেনৈব 
ধ্শজ্ঞানবৈরাগ্যমূলেন যোগ: প্রান্ডিরস্ত তম্। সব্ববতো ্রদ্ষভাবপ্রাপ্তাবালঘনমাহ- ক্রবাক্ষরং 
প্রণবাখ্যবর্ন্বরূপমূ। বাচ্যবাচকয়োরভেদাৎ  প্রণবমাআভিরকাঁরোকারমকাার্ঘমাত্রাভি- 

রুপাসিতাভিস্দর্থভূতা বিরাচুনত্রাসত্ধামিতুরীয়াখ্যাঃ প্রাপ্যস্ত ইতি তাবঃ ॥১৪০] এতেযু 
কতমে মুখ্য: প্রাপ্য ইত্যত আহ-_অনস্তমিতি। দেশতঃ কাঁলতো| বন্ততশ্চাঁপরিচ্ছনং তুীয়- 
মিত্যর্থঃ। নম তত্তদবস্থায়াং সর্বেষামীনভ্ত্যমবিশিষ্টমিত্যাশহ্যাহ-_-অচলমবাঁধিতম্, ইতরেঘাং 
বাধোহস্তীত্যাপেক্ষিকমনস্ত্বমিতি ভাবঃ। নম্বেবং কারণত্বাদিনিষেধে শৃন্যমেব স্যামেত্যাহ__ 
দেবং গ্োতমাঁনং চিদ্্রপমিত্যর্থঃ। এবং তর্বহথরবীজদ্বারা ভূব ইব বিজ্লাট্ম্ত্রেশহ্বারা 
তুরীয়প্রীপ্তিমুক্তা' তত্রৈব ছাবা্তরমাহ-_হংসং সন্যাঁসাশ্রমরূপম্। তত্র হবিক্ষেপেণ শ্রবণাদিকং 
সিধ্যতীতি সোহপি ছারম্। নারাঁষণং ফলস্থানীয়ং পঞ্চম মহাবিকুম্। এতছিগ্রহধ্যান- 
দ্ারৈব হি বিবাড়াদিভাবমারোহস্তি ধ্যায়িনঃ। কলগর্ভে বীজানীবাহ্তা গর্ডেনস্তানি 
কাবণানি সম্ঠীত্যেনং তুরীয়বিশেষণৈরেব বিশিনটি-প্রভূং প্রভবত্যস্মাৎ্ কার্যামিতি জগদ্- 
ভ্রমাধিষ্ঠটানম্। ধাতারং কাধ্যে সত্তান্দুর্ত্যোঃ সমপ্পকম। অজনুরগোপাদানভূতরজ্্ব্দলাতম্। 
অব্যক্তমপ্রকটম্। অধিষ্ঠানব্যক্তো৷ হ্ধ্যস্তমেব লুপ্যেত, অতোহব্যন্তম। পরম্ *আদিত্যবর্ণং 

স্থান, প্রণবন্যরূপ, অনস্ত, অচল, দেব, হংস, নারায়ণ, ভগতের আধার, জদ্মহীন, 

শি ৩ 



৭০২, মহাভারতে আদি- 

কৈবল্যং নিগুণং বিশ্বমনাদিমজমব্যয়মূ। 
পুরুষঃ ব বিভুঃ কর্তা সর্ববভূতপিতামহঃ ॥১৪২॥ 

ধর্মসংস্থাঁপনার্থায় গ্রজজ্ঞেহন্বকরুষ্তিু। 
অন্তরে তু মহাবীর সর্ববশন্তরবিশারদৌ ॥১৪৩। 
সাত্যকিঃ কৃতবন্দমী চ নাবায়ণমনুত্রতৌ | 
সত্যকাদ্ধূদিকাচ্চৈব জঙ্ঞতেহস্ত্রবিশীরদৌ ॥১৪৪॥ (কুলকস্) 
ভরছ্বাজন্য চ স্বমং দ্রোণ্যাং গুক্রমবর্ধত। 

ভারতকৌমুদী 

কৈবল্যং নিত্যমুক্তমূ, নিগুণং চিন্তা, বিশ্বম্$ “সর্বং খিদং ব্রহ্ধণ ইতি শ্রতেঃ। অনাঁদিং 

পিত্রাদিহীনম্, অতএব পুনবজম্ঃ অব্যয়ম্ অব্যয়শববদেকভাবম্জ যং মুনয় আহঃ । বিভুঃ 

সর্বশভিমাঁন্, জগতাঁং কর্তা, জর্বভূতাঁনাং পিতামহো! জনকম্যাপি জনক, স পুরুষণ ধর্খ- 
সংস্থাপনীর্ঘায় অদ্ধকবৃষ্তিধু ব্ংশেষুঃ প্রজজ্ঞে কৃষ্ত্রূপেণ জাতঃ। অস্ত্রীণি ক্ষেপযোগ্যানি 
বাঁণাদীনি, শন্্রাণি সন্নিধিহিংসাসাঁধনানি গদাদীনি, "অস্থ ক্ষেপণে” “শস্থ হিংসায়ম্গ ইতি 

ধাতর্থাহ্সাবাৎ। অনু লক্ষটীরত্য ব্রতং সঞ্চারনিয়মো যয়োস্তো৷ |১৪০--১৪৪| 
ভরেতি। উগ্রতপনে৷ মহর্ষেরদাঁজন্ত শুক্রং দ্রোণ্যাং স্বশ্নং পতিতং সৎ অবর্ধত। তম্মাৎ 

শুক্রাদেব দ্রোণে। ব্যজায়ত । ভ্রৌণ্যাং জাতত্বাদেব দ্রোণো৷ নাম 1১৪৫ 

ভার্তভাবদীপঃ 
তমসঃ পবস্তাঁৎ” ইত্যাদয়ো! মন্ত্রী যৎ কাঁরণাঁৎ পরং প্রাঃ । অতএবাব্যয়, নাশবাধাভ্যাং হীনম্ 
1১০১) কৈবল্যং কেব্লমেব কৈব্ল্যমসঙ্গমূ। নিগুগৎ বপীদিভিচ্চ্ুবাদিভিশ্চ হীনম্, অন্ত 
বিগ্রহবত্বাৎ প্রস্তং পরিচ্ছিন্ত্তং কারণবন্বং জন্মমরণঞ্চেতি তচ্চতুষ্কং ক্রমেণ ব্যাবর্থয়তি-- 
বিশ্বমনাদিমজমব্যয়মিতি। মাকিকত্বাৎ বিগ্রহস্ত ন তৎরুতপবিচ্ছ্দোদযোহল্রিন্ সম্ভবস্ভীত্যর্থ; | 
য এবংরূপো নারায়ণঃ স এব দেবকীহ্ুম্থরিত্যাহ--পুরুষ ইত্যাদিসার্দেন ॥১৪২|॥ স 

এবভৃতোহয্তজজৌ বাঁমকফৌ! জঙ্ঞে, তদুভয়রপেণ জাত ইন্যর্ঃ। বিশারদৌ প্রয়োগকুশলো 

অুক্ম, সর্বের্ধোৎকৃষ্ট। নাশহীন, নিত্যমুক্ত, নিগুঁণ, সর্ধ্বময়। জনকবিহীন এবং 
অবিকাবী বলিয়া থাকেন; সর্বশক্তিমান, জগতের কর্তা, সমস্ত প্রাণীর জনকেরও 
জনক নেই পুরুষ ধর্ম্র কষা জন্য বৃষঞ্চিবংশে জন্সিয়াছিলেন। অস্ত্রশত্ত্-বিশীবদ 
মহাঁবলবান্ সাত্যকি ও কৃতবর্মা সত্যক ও হৃদিক হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া 
শ্রীকৃষ্ণেবই অমুসব্ণ কবিতেন ॥১৪*--১৪৪॥ 
, , মহাতপন্বী মহধি, ভবদ্বাজেব শুক্র কোন ভোঁঙায় পড়িঘ়াছিল; তাহ 
হইতে দ্রোণ জন্মগ্রহণ করেন 1১৪৫| 

(১৪৩ )নন্সর্বশীন্ববিশারদৌ। 
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পর্ববণি অ্টপথ্শশভমোহ্ধ্যায়ঃ । ৭০৩ 

গৌতমাম্মিথুনং জজ্জঞে পরস্তত্াচ্ছরদ্বতঃ । 
অশ্বগান্মশ্চ জননী কপশ্চৈব মহাবিলঃ ॥১৪৬॥ 
অশ্বথামা ততো৷ জজ্ঞে দ্রোণাদেব মহাবলঃ। 

তখৈব ধুষহ্যুন্নোহপি সাক্ষাদগ্রিসমহ্যুতিঃ ॥১৪৭॥ 
বৈতানে কনম্মণি ততে পাঁবকাৎ সমজাঁয়ত । 

বীবো ভ্রোণবিনাশায় ধনুরাদাষ বীর্য্যবান্ ॥১৪৮ (যুগ্রাকম্) 
তখৈব বেগ্াং কৃষ্ণাপি জজ্ঞে তেজস্থিনী গুভা । 
বিভ্রাজমাঁন। বপুষা বিভ্রতী রূপফুভষম্ ॥১৪৯॥ 

প্রহ্লাদশিষ্বো৷ নগ্রজি জুবলশ্চাভবভৃদা । 

তম্থ প্রজা ধর্ম্মহন্ত্রী জজ্ঞে দেবপ্রকোপনাৎ ॥১৫০॥ 
বারা পা পা আছ খাতা 

গৌঁতমাদিতি। গৌতমানুনে, শর্ছতঃ শবৎকালীনাৎ্, শরন্তগ্াৎ শবাখ্যতৃণগুচ্ছ- 
পতিতাৎ দিখগ্ডিতাচ্ছুক্রাৎ্, মিথুনং স্ত্ীপুরুষছয়ম, জজ্ঞে। অশ্বথায়ো জননী কপী 1১৪৬| 

অশ্বেতি। বিতাঁনমেব বৈতীনং ঘজ্ঞন্তম্মিন্ কর্মাণিঃ ততে বিস্তৃতি । “ন্রতুবিস্তারক্বোবিসত্ী 
বিতানম্” ইত্যমরঃ |১৪৭--১৪৮] 

তথেতি। উত্তমং রূপং বিভ্রতী, অতএব বপুষা বিভ্রাজমানা শোভমাঁনা ; শুভ! শুভ- 

লক্ষণান্বিতা, তেজন্বিনী উজ্জলকান্তিঃ, কৃষ্ণ দ্রৌপদ্যপি, বেছ্যাং যজবেদিকায়ামূ, যে 1১৪৪। 
গ্রহলাদেতি। নগ্রজিৎ হ্থবলম্চ নাম ওহলাদক্ষ্যিঃ অভবৎ্। ভভ্ত সুবলন্ত, প্রজা সম্তানঃ, 

দেবপ্রকোপনীৎ ধর্মহস্ত্রী ধর্মনাশিক জজ্ঞে ১৫০] 

ভাব্তভাবদীপঃ 
/১৪৩--১৪৪। ভ্রোণ্যাং গিরিদর্ধ্যাম্ 1১৪৫। শরম্তম্াচ্ছরত্তঘস্বমাৎ ছৈধীভূতাদ্রেতস: 
(১৪৬--১৪৭| বৈতাঁনে ত্রেতাগ্মিসাধ্যে 1১৪৮--১৪৯॥ তত্য বলনা, প্রজা পুংরূপৈব 

শবৎকাঁলে শবন্তম্বপতিত গৌতমের শুক্র হইতে একটা স্ত্রী ও একটী 
পুকষ জন্মে) তাহাৰ মধ্যে স্ত্রীটা অশ্বথামাৰ জননী হইয়াছিলেন এবং পুরুষটীব 
নাম হইয়াছিল-_“কৃপ” ॥১৪৬| 

তাহার পব, দ্রৌণ হইতে মহাবলবান্ অশ্বথামী জন্মগ্রহণ কবেন এবং 
অগ্নির তুল্য তেজীয়ান্ মহাবীর ও পবাক্রমী বৃষটছ্যন়্ দ্রোণবধেব জন্য ধনু গ্রহণ 
করিয়াই যজ্ঞাগ্নি হইতে উৎপন্ন হন ॥১৪৭-_-১৪৮॥ 

উজ্জলাকৃতি, অত্যন্ত নুন্দরী ও শুভলক্ষণা কৃষ্ণাও (দ্রৌপদীও) হযজ্ঞবেদীতে 
জন্মগ্রহণ করেন ॥১৪৯॥ 

(১৪৬) গৌতমা..* । 



1০8 মহাভারতে আদি 

গাঙ্ধাররাজপুত্রোহভূচ্ছকুনিঃ সৌবলম্তথা । 
তর্য্যোধনস্য জননী জজ্ঞাতেহর্থ বিশীরদৌ ॥১৫১॥ 
কৃষ্ণদ্বৈপায়নাজ্জজ্ঞে ধৃতরাষ্ট্ো জনেশ্বরঃ | 
ক্ষেত্রে বিচিত্রবীর্্যস্ত পাুশ্চৈব মহাবলঃ ॥১৫২॥ 
ধর্মার্থকুশলো ধীমান্ মেধাবী ধৃতকল্মষঃ | 
বিছুরঃ শুদ্রযোনৌ তু জজ্জঞে দ্ৈপায়নাদপি ॥১৫৩॥ 
পাণ্ডোস্ত জজ্জিবে পঞ্চ পুত্রা দেবসমাঃ পৃথক্। 

ছয়ে স্ত্িয়োগ্ ণজ্যেঠস্তেষামাসীদ্যুধিঠিরঃ ॥১৫৪॥ 
ধর্মাদ্যুধিিরো৷ জজ্জে মারুতাচ্চ বৃকোদরঃ | 
ইন্দরাদ্িনঞ্জয়ঃ শ্রীমান্ সর্ববশন্দ্রভূতাং বরঃ ॥১৫৫॥ 

নছু কাস গ্রজেত্যাহ-_গান্ধারেতি। গান্ধাররাঁজন্ত হৃবলম্তা পুত্রঃ সৌবলঃ শকুনিরভূৎ, 

তথা দূর্ধ্যোধনগ্ত জননী চ অভূৎ। পরঞ্ধৈতৌ অর্থবিশারদৌ জজাতে জাতো৷ ॥১৫)া 
কষ্ণেতি। জনেশ্বরো রাজা । ক্ষেত্রে পত্যাম। €ক্ষেত্রং পড়ীশরীবয়োঃ* ইত্যমবঃ 1১৫২1 

ব্যাসপুত্রত্বং দর্শয়িতুং পুনবিছুরোৎপত্তিমাহ- ধর্মোতি। ধীমান্ বুদ্ধিমান্। ধুতকল্পযো 

নিপ্পাপঃ। শুদ্রযোনো দান্তাম্॥১৫৩| 
পাঁণ্ডোবিতি। পৃথগ. জজ্িরে ন পুনর্ধমা ইত্যার্থঃ। ন কেবলং বয়োজ্যোষ্টো গুণজ্যোষ্ঠো- 

হপীতার্ঘঃ [৫৪] এ 

ভারতভাবদীপঃ 
শকুনিবপা, দুর্ধ্োধনমাতুর্ধনহস্ত-ত্ং পুত্রদ্ধারৈব ১৫০--১৫২| প্রসঙ্গাৎ পুন্বিহুরোৎপত্তি- 

তৎকালে নগ্লজিৎ ও সুবল প্রহ্লাদের শিত্ত ছিলেন ; তাহাঁদের মধ্যে দেবতাঁব, 
কোপে সুবলেৰ সন্তীন ধর্মের শত্রু হইয়৷ জন্মগ্রহণ কবেন ॥১৫০) 

গান্ধাবরাজ সেই সুবলের সম্তানেব নাম ছিল-_ণকুনি, আর, সেই স্থুবলের 

কন্তা। পবে ছুর্্যোধনেব জননী হইয়াছিলেন ; তাহারা ছুই জনেই অর্থনীতিতে 
নিপুণ ছিলেন ॥১৫১। 

বাজ! ধৃতবাষ্ট্র এবং মহাবিলবান্ পাওু-_ইহার! ছুই জন বিচিত্রবীর্্েব পত্বীর 
গর্ভে বেদব্যাসের গুরসে জন্মগ্রহণ কবেন ॥১৫২॥ 

ধর্মনীতি ও অর্থনীতিতে নিপুণ, বুদ্ধিমান, মেধাবী ও নিষ্পাপ বিদ্রুর বেদব্যাসেব 
ওবসে দাঁসীব গর্ভে জন্মিয়াছিলেন ॥১৫৩॥ 

পাঁুব ছুইটা স্ত্রীব গর্ভে দেবতুল্য পাঁচটী পুত্র পৃথক্ পৃথক ভাবে জন্মগ্রহণ 
কবেন ; তাহাদেব ধ্যে যুধিষ্ঠিব বয়োজ্যেষ্ঠ এবং গুণশ্রেষ্ঠ ছিলেন ॥১৫৪॥ ' 
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জজ্ঞাতে রূপসম্পন্নাবশ্রিভ্যাঞ্চ যমাবপি ৷ 
নকুলঃ সহদেবশ্চ গুরুশুশ্রীধণে রতৌ ॥১৫৬॥ 
তথা পুদ্রশতং জজ্ঞে ধৃতবাষ্টরস্ত ধীমতঃ | 
তুর্য্যোধনপ্রভৃতয়ো যুযুৎস্ঃ কবণস্তথা ১৫৭ 
ততো দুঃশাসনশ্চৈব ছুঃসহশ্চাপি ভাবত 1 | 
ছুম্মষণে! বিকর্ণশ্চ চিত্রসেনো বিবিংশতিঃ ॥১৫৮॥ 

জয়ঃ সত্যত্রতশ্চৈব পুরুমিত্রস্চ ভারত 1 | 
বৈশ্যা পুত্রো যুযুতস্শ্চ একাদশ মহাবথাঃ ॥১৫৯॥ (যুগ্নকম্) 
অভিমন্থ্যঃ স্ুভদ্রোয়ামজ্জ্রনাদভ্যজায়ত | 

স্বক্্ীষে বাস্তদেবস্ত পৌত্রঃ পাতোর্মহাত্বনঃ ॥১৬০॥ 
| ভারতকৌমুদ্ী 

যুধিষ্ঠিরাদীনামপি ক্ষেত্রজত্বং দর্শধিতুমাহ-_-ধর্াদিতি। মীরুতাদ্বাযোঃ ৷ ধনগুযোইজ্জুনিঃ ॥১৫৫। 

জজ্ঞাতে ইতি। অখ্থিভ্যাম্ অশ্থিনীকুমারদযাঁৎ। গুবণাঁং মাত্রাদীনাং শশ্রুষণে 
পবিচর্য্যাযাম্ 1১৫৬ 

তথেতি। কে তে পুত্রা ইত্যাহ--ছূর্যোধনেতি। কবণো বৈশ্ঠাগর্ভজাতঃ, শতাধিকো 

যুুত্র্নাম ; “বৈশ্তাযাং ক্ষত্রিযাজ্জাতঃ করণঃ পবিকীত্তিতঃ” ইতি স্থৃতেঃ ॥১৫৭| 
তত ইতি। ভাবতেতি জনমেজযসম্বোধনম্। ততস্তেষাং শতপুত্রাণাং মধ্যে। 

দুর্য্যোধনেন সহ একাদশেতি বোধ্যম্|১৫৮--১৫৯| 
অভীতি। বাহুদেবস্ত কৃষ্ণ, স্বশ্রীযো ভাগিনেষঃ ॥১৬০॥ 

“ধর্ম হইতে যুধিঠিব, বাঁধু হইতে ভীম এবং ইন্দ্র হইতে বপবান্ ও অন্্জ্ঞশ্রেষ্ঠ 
অর্জন জন্মিযাছিলেন ॥১৫৫॥ 

অত্যন্ত সুন্বব যমজ নকুল ও সহদেব অখ্িনীকুমাঁবদৰ হইতে জন্মগ্রহণ 
কবিয়াছিলেন এবং পবে তাহাবা গুকশুআ্ষায় বিশেষভাবে নিবত থাঁকি- 
তেন ॥১৫৬। 

বুদ্ধিমান্ ধৃতবাষ্ট্রেব দুর্য্যোধনপ্রভৃতি এক শত পুত্র জন্মিয়াছিলেন; আব 
যুযুৎস্থুনামে একটা পুত্র বৈশ্যাব গর্ভে জন্ম গ্রহণ কবেন ॥১৫৭ 

তাহাদের মধ্যে হুধ্যোধন, ছঃশাসন, ছঃসহ, ছুন্মরবণ, বিকর্ণ, চিত্রসেন, বিবিংশতি, 

জয, সত্যত্রত, পুকমিত্র এবং বৈশ্াব গর্ভজাত যুযুতসু--এই এগাবৰ জন মহাবথ 
ছিলেন 1১৫৮--১৫৯॥ 

অজ্জুনেব গুঁবসে সুভদ্রাব গর্ভে অভিমন্থ্য জন্মিয়াছিলেন , তিনি কৃষ্ণের ভাগিনেয় 
এবং মহাত্মা পাঞুব পৌত্র ছিলেন ॥১৬০॥ 

৮৯ 



৭০৬ মুহ(ভাবতে আদি" 

পাগ্ুবেভ্যে হি পীঞ্চাল্যাং দৌপগ্ভাং পঞ্চ জঙ্ছিবে। 

কুমাবা রূপসম্পন্নাঃ 2 ॥১৬১। 

প্রতিবিদ্ধ্ো যুধিষ্ঠিধাৎ সতসোনো। বুকোদবাও | 

অর্ছুনাচ্ছ তবীন্তিস্ক শতানীব্ত নাকুলিং ॥১৬২॥ 
তথৈব সহদেবাচ্চ এ্রুতসেনহ গ্রভাপবান্। 

হিড়িঘ্বাধাঞ্চ ভীমেন বনে জদ্দে ঘটো কচ? 0১৬৩ (ঘুগকগ। 

শিখণ্ডী দ্রুপদাজ্লজে কথা। পুত্রদ্রমাগতা | 
বাং ষক্ষঃ পুরুষং চক্রে সুণঃ প্রিবচিকীর্বযা ১৬৪ 

কুরূণাং বিগ্রহে তন্মিন্ সমাগচ্ছন্ বনুম্থথ | 
বাজ্ঞাং শতনহজাদণি বোতস্যমানানি নংবুগে ॥১৬৫। 

কত 

ভাবভবৌখুদা 
পীগ্বেভ্য ইতি। পাঞ্চান্যাং পাঞ্চাণনা অপুজ্লাদ ৮১৬১, 

কে তে পঞ্চ কুমাবা। ইত্যাহ - প্রতিবিক্য ইতি । নবুলম্থাপতাং নাকুপিহ। সর্কাহ ভাঙ্গে ইতি 

সম্থন্ধঃ।॥ ভীমেন কদণেন 1১৬২-- ১৬৩) 

শিখত্ীতি। শিখণ্ডী নাম বন্যা ড্রপ বাজে। জঙ্জে) স| চ পর দ্রপদস্থোব পুততম্ 
আগতা প্রাপ্থা। ন্ণো। নাম যক্ষঃ১ প্রিঘচিবী ধা, যা শিখণ্ডাং পুক্রবং চক্রে 1১৬৪ 

কুবণামিতি। তশ্মিন কুবণাং বিগ্রহে বিভ্ুতে, সংঘুগে যুদ্ধে যোবস্তমানানি বনি বাজ।ং 
শতসহলাণি লঙ্গাণি সমাগচ্ছন্। “বিগ্রহ্ঃ সমবে বাদে বিশুবিগ্রবিভাগযেঃ” ইতি বিশ্বঃ। 
তদ্বতি চ লক্মণ। 1১৬৫। 

পঞ্চ পাগুবের বসে দ্রৌপদীব গর্ভে পবম সুন্দৰ এবং অন্ত্রবিগ্ভাষ নিপুণ পঞ্চ 
পুত্র জন্মগ্রহণ কবে ॥১৬১॥ 

যুধিষ্টিব হইতে প্রতিবন্ধ্য, ভীম হইতে স্ুতসৌম, অর্জুন হইতে শ্রুতকীন্তি, 
নকুল হইতে শতানীক এবং সহদেব হইতে শ্রুতসেন জন্মিয়াছিল। আঁব, পূর্বেই 
বনেব ভিতবে ভীমেব গবসে হিডিম্বার গর্ভে ঘটোৌৎকচ জন্মিষাঁছিল ॥১৬২-_-১৬৩] 

দ্রপদবাঁজাব শিখণ্ডী নামে একটী কন্যা জন্মগ্রহণ কবে, সে-ই পবে তাহাৰ 
পুত্র হইয়াছিল। স্থুণ নামে কোন যক্ষ গ্রীতি সম্পাদন কবিবাব ইচ্ছায় যে কম্যাটীকে 
পুকষ করিয়াছিল 1১৬৪॥ 

কুকবংশীষগণেব সেই বিশীল যুদ্ধে যুদ্ধ করিবাব জন্য বহু লক্ষ বাঁজা আসিয়া- 
ছিলেন ॥১৬৫॥ 



পর্বব্ণি উনষষ্ভিতমোহধ্যায়ঃ | ৭০৭ 

তেষামপবিমেয়াণাং নামধেয়ানি সর্ববশঃ | 
ন শক্যানি সমাখ্যাতৃং বর্ধাণামযুতৈবপি | 
এতে তু কীিতা মুখ্য যৈরাখ্যানমিদং ততম্ ॥১৬৬| 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতদাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ববণি 
আদিবংশাবতারণে ব্যাসাহ্যৎ্পত্তির্নাম অফ্টপঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ 1০) * 

৮64৫5 শি 
৩৭৫৮5 

উন্যস্িতমোহ্ধ্যায়ঃ। 
সপ ০3০ পাস্্পী 

জনমেজয় উবাচ । 

য এতে কীত্তিতা ব্রহ্মন্! যে চান্যে নানুকীত্িতাঃ। 
সম্যক তান্ শ্রোভূমিচ্ছামি বাজ্ঞশ্চান্ান্ সহভ্রশঃ ॥১ 

টিপ শপ ০ শ্রপল 

ভাঁবতকৌমুদ্ী 
তেষামিতি। অপবিমেধাণাং পবিমাতুমশক্যানামঠ তেধাঁং বাঁজ্ঞাম্, সর্বশঃ সর্ববাণি 

নামধেয়ানি, বর্ষাণামফুতৈরপি সমাখ্যাতুং বজুম্$ ন শক্যানি। কিন্তু এতে মুখ্যাঃ প্রধানা 
রাজানঃ কীত্তিতাঃ যৈবিদমাখ্যানম্, ততং ব্যাণ্তম1 যট্পদযিদং পদ্ম 1১৬৬॥ 

ইতি মহামহোপাধ্যায-ভাবতাচার্য-শ্রীহবিদাসমিদ্ধান্তবাগীশভন্রাচার্য্বিরচিতাঁধাং মহাঁভাবত- 
টাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যাযামাদিপর্বণি আদ্বংশাবতাবণে অষ্টপঞ্চাশত্তমোহধ্যাঘঃ ॥১ 

শন 

ঘইতি। হে ব্রন! বৈশম্পাষন! ত্বযা এতে যে বাঁজানঃ কীত্তিতাঃ, অন্যে যে চ ন্ 

অন্কীত্তিতাঃ, সহমশস্তান্ অন্তান্ বাজ্ঞঃ সম্যক্ শ্রোতুমিচ্ছামি 1১॥ 
ভাবতভাবদীপঃ 

মাহ-ধর্দেতি 1১৫৩--১৫৫] যুযুখন্ঃ শতাধিকঃ। কবণস্ত “বৈস্তাষাং ক্ষত্রিযাজ্জাভঃ কাবণঃ 
পরিকীত্তিতঃ» ইতি স্মৃত্যুক্তঃ ॥১৫৬--১৬৩| স্থৃণো নায়া ॥১৬৪--১৬৬ 

ইতি শ্রীমহাভাঁবতে আদিপর্কণি নৈলকণ্ঠীষে ভারতভাবদীপে অষ্টপঞ্চশন্তমোইিধ্যাযঃ ৫৮1 
22 

তাহাঁদেব সংখ্যা কা অসম্ভব ; লুতবাং দশ হাঁজাব ব্তসবেও তাহাদেব সমস্ত 

নাম বলা যাঁধ না'। তবে, প্রধান প্রধান পাত্রগণেব নাম বলিলাম, ইহাঁদেব দ্বারাই 
এই উপাখ্যান ব্যাপ্ত বহিম্নাছে ॥১৬৬॥ 

জনমেজয় বলিলেন-_“মহাশযর ! আপনি বে রাজাদেব কথ। বলিলেন, আব 

ক *্ষেছিতমোহ্ধ্যায, “**ত্রিবষ্টিতমোহধ্যাযঃ”, “***চতুষ্িতমোইধ্যাষ+ ইতি পাঠাভুলাণি | 



8০৮, মহাভারতে আদি- 

বদর্ঘমিহ সম্ভূতা দেবকল্পা মহারথাঃ। 
ভূৰি তন্মে মহাভাগ ! সম্যগাখ্যাতুমহসি ॥২॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 
বহস্যং খন্বিদং বাজন্! দেবানামিতি নঃ শ্রুতম্। 

তত, তে কথবিস্যামি নযন্কত্ব। স্বর়স্ুবে ॥৩। 

ত্রিঃসপুরুত্বঃ পৃথিবীং কৃত্ব। নিঃক্ষত্রিযাং পুরা | 
জামদগ্্যস্তপন্তেপে মহেন্দ্র পর্ধবতোতমে ॥৪॥ 
তদা নিঃক্ষত্রিয়ে লোকে ভার্গবেণ কৃতে সতি। 

ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয় বাজন্। জ্তাথিন্যোইভিচত্রমুঃ ॥৫॥ 

ও) 

যর্থমিতি'। হে মহাভাঁগ 1 দেবকল্পা মহাঁরথাঃ, ইহ ভুবি, ঘরর্থং সম্ভৃতা জাতাঃ, তত, 
মে মম সমীপে, সম্যক, আখ্যাতুং বজম্ অর্থসি ॥২ 

রহন্তমিতি। হে বাজন্্! ইদং তত্দরীজগণসভববৃত্তম, দেবানামপি, বহস্তং খলু গুধষ্ 
অবিদিতমেবেত্য্ঘঃ» ইতি নঃ অক্মাকং শ্রুতমীসীৎ। তথাপি তু অহং স্বযস্তবে ব্রধণে নমন্ৃতবা 
তন্তে কথবিব্যামি ॥৩। 

ত্িবিতি। জামদগ্্যঃ পবুবামঃ, পুবা ত্রিঃসগক্ত্ব একবিংশতিবাঁবান্, পৃথিবীং নিঃক্ষত্রিষাং 
ৃত্বা পর্ববতোত্তমে মহেন্দ্র তপক্তেপে চকাঁব। ঝরিসপ্তরুত্ব ইতি প্বাঁবন্ড সংখ্যাযাঃ কৃত্বস্” ইতি 
কৃত্বস্প্রত্যষত 81 

তদেতি। হে বাজন্্। ভাবে রামেণ, লোকে মর্ভযমগুলে, নিঃক্ষত্িয়ে কতে সৃতি, 
সতীঘিত্তঃ কষত্রিযান্তততৎক্ত্রিযভাধযাঃ, ত্রাহ্মণীন্, অভিচন্তমুং বমণাঁষ গতাঃ|৫1 

ধাহাদের কথা৷ বলিলেন না, তাহাদের সকলেবই সম্পূর্ণ বৃত্বান্ত শুনিতে ইচ্ছা 
কৰি ॥১॥ 

মহাশয়! দেবতুল্য মহাবথ্গণ এই পৃথিবীতে যে জন্যে জন্মগ্রহণ কবিয়াঁ- 
ছিলেন, তাহ! আঁপনি আমাৰ নিকট যথাঁষথভাঁবে বলুন” ।২। 

বৈশম্পায়ন বলিলেন--মহাবাঁজ! এই বৃত্ীস্ত দেবগণেরও অবিদিত 
ছিল, ইহা আমাদের শুনা আছে। কিন্ত ব্রন্মাকে নমস্কাব করিয়া আমি তাহা 
আপনাৰ নিকট বলিব-_ ॥৩। 

ূর্বকালে পরশুবাম এই পৃথিবীকে একুশবাব ক্ষত্রি়শস্ত করিয়া মহেন্দরপ্ব্বতে 
বাইয়া তপ্ত কবেন ॥৪॥ 

মহাবাজ! পরশুরাম পৃথিবীকে ক্ষত্রিযশৃন্ত করিলে, কষত্িয়প্রীরা সন্তানার্ধিনী 
হইবা ব্রান্মণদেব নিকট যাইতে লাগিলেন 76 | 



পর্ধ্বণি উনষষ্িতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৭০৯ 

তাঁভিঃ সহ সমাপেতুব্র্ষণাঃ সংশিতব্রতাঃ | 
খতাবৃতৌ নরব্যান্্র! নক তী তথা ॥৬॥ 

তেভ্যশ্চ লেভিরে গর্ভং ক্ষত্রিয়াস্তাঃ সহত্রশঃ । 

ততঃ স্ুধুবিবে রাজন্! ক্ষত্রিয়ান্ বীর্ধ্যবত্তবান্ ॥৭॥ 

কুমাবাংস্চ কুমারীশ্চ পুনঃ ক্ষত্রাভিবৃদ্ধয়ে 

এবং তদ্ত্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়ান্ত তপস্থিভিঃ ॥৮॥ 

জাতং বুদ্ধণ্চ ধর্থেণ স্বদীর্ঘেণায়ুষান্দিতম্। 
চত্বারোহপি ততো বর্ণ! বভুবুর্রীক্ষপোভবাঃ ॥৯॥ (বিশেষকম্) 
অভ্যগচ্ছন্তৌ নাবীং ন কামান্ানুতৌ। তথা । 
তখৈবান্যানি ভূতানি তির্ধ্যগ যোনিগতান্াপি ॥১০| 

ভাঁবতকৌমুদী 
তাঁতিবিতি। হে নবব্যাত্ব। জনমেজয ! সংশিতব্রতা দৃঢ়ং তপোনিষমবন্তোহপি ব্রাঙ্গণাঃ, 

ঝতৌ খতৌ, তাভিঃ কষত্রিযভার্্যাভিঃ সহ সমাপেতুঃ সঙ্গতাঃ, কিন্ত বামান্ন অনৃতাবপি ন 
সমাপেতুঃ 1৬ 

তেভ্য ইতি। সহত্রশস্তা বিধ্বাঃ ক্ষত্রিযা:, তেভ্যো ব্রার্মণেভ্যঃ গর্ভ. লেভিবে। 

হে বাজন্! ততশ্চ তাঁঃ পুনঃ ত্রত্ত ক্ষত্রিষজাঁতেঃ, অভিবৃদ্ধযে, বীর্ধ্যবত্তবান্ শত্রিযান্ 
কুমাবাংসচ, ক্ষত্রিঘাঃ কুমাবীশ্চ স্যুবিবে। “অশুদ্বোপন্থতাষাত্ক পিগুদা বোচুবেব তে” ইতি 

স্থৃতেন্তে কুমাবাঃ কুমার্যযশ্চ ন্দেত্রিণামেৰ জাতা ইতি ভাবঃ। এবম্ অনেন প্রকাবেণ, তৎ 

ষত্রমূচ তপস্থিভিন্রন্ঘপৈঃ ধর্খেণ ক্ষতরিযান্থ জাতিং ্ুদীর্ধেণ আযুযা অন্িতধচ সং, বৃ্ধং বৃদ্ধিং 
প্রাপ্তধ। ততো! লু্কষত্রিষস্ত পুনবাবিরাবাৎ, ত্রার্মণ এব উত্তবঃ প্রধানৌ যেষাং তে তাদৃশা- 
শ্ত্বারোহপি বর্ণা বভূবুং 1৭--৯1 

ভারতভাব্দীপঃ 
য এত ইতি ॥১--৩| ব্রিঃসগ্তরুত্ব একবিংশতিবাঁবান্॥৪--৮1 ব্রা্ণৌত্তবাঃ ব্রাহ্মণ- 

হে নরশ্রেন্ঠ! সেই সময়ে ত্রতনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের! প্রত্যেক খতুকালে সেই 
ক্ষত্রিয়পত্বীদেৰ সহিত সঙ্গত হুইতেন; কিন্তু কামতও নহে, খতুভিন্ন কালেও 
নহে 7৬ 

মহাঁবাজ! এইভাবে সেই সহত্র সহস্র বিধবা ক্ষত্রিরবমণী ব্রাহ্মণ হইতে গর্ভ 
ধাবণ কবিতে থাকিলেন ; তাহাব পব, তাহাবা পুনরায় ক্ষত্রিয়বৃদ্ধির জন্য মহাঁবীব 
ক্ত্রিযকুমার ও ক্ষত্রিয়কুমাবী প্রসব কবিতে লাগিলেন। এইভাবে সেই ক্ষত্রিয়- 
জাতি ধর্মানুসারে তপস্থী ত্রাঙ্মণদ্বাবা ক্ষত্রিববমণীর গর্ভে জন্গিয়া দীর্ঘজীবী হইয়া 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহাতে আঁবাব ত্রান্মণপ্রভৃতি চাঁবিটা বর্ণই সম্পূর্ণ 
হইয়াছিল ॥৭__৯॥ 



১৩ মহাভারতে আঁদি- 

খাতৌ দীবাঁং্চ গচ্ছন্তি তততথা ভরতর্ষত ! 
ততোহবর্দান্ত ধর্দ্ণ সহজ্রশতজীবিনঃ ॥১১॥ 
তাঃ প্রজাঃ পৃথিবীপাল ! ধর্মব্রতপরায়ণাঁঃ | 
আধিভিব্যাধিভিশ্চৈব বিমুক্তাঃ সর্ববশো নরাঃ (১২॥ 
অথেমাং সাগবাপাঙ্গীং গাং গজেন্দ্রগতাখিলাম্। 

অধ্যতিষ্ঠৎ পুনঃ ক্ষত্রং সশৈলবনপত্তনাহ্ ॥১৩1 
প্রশাসতি পুনঃ ক্ষত্রে ধর্ত্েণেমাং বনুন্ধরাম্ । 
ত্রান্মণাস্তান্ততো বর্ণ! লেভিরে মুদমৃতমাম্ ॥১৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
প্রসঙ্গাততদানীস্তনধর্মপ্রভাবমাহ--অভ্যগচ্ছন্নিতি। ভূতানি গৌমহিযাদয়ঃ, প্রাণিনঃ, খতাবেব 

নাঁবীং দ্বিষমূঃ অভ্যগচ্ছন্; কিন্তু কামান তথা অনৃতৌ চ নীভ্যগচ্ছন্1১০॥ 
খতাঁবিতি। হে ভবতর্ষভ তথা মাঁনবা অপি, তত্দানীম্, খতাবেব দাঁরান্ গচ্ছন্তি 

ম্ম। ততশ্চ হেতোঃ, ধন্মেণ কবণেন, জাতাঃ সন্তানাঃ সহত্রং বা শতং বা বংসবান্ জীবস্তীতি 
তে তাদৃশীঃ সন্তঃ অবর্ধীন্ত ॥১১। 

তা ইতি। হে গৃথিবীপাল। তাঁশ্ প্রজীঃ সন্তানীঃ, ধর্মব্রতপবাষণা বভুবুই। অতএব 
চ তানীং সর্ধশঃ সর্ব এব নবাঁ৮ আঁধিভিঃ শৌকাদিমনঃপীভাভি ব্যাধিভিশ্,, বিমুক্তা 
আন্ 1১২। 

অথেতি। গজেন্্ন্তেৰ গতং গমনং যন্ত তথ্নঘ্বোধনম্। অথানন্তরম্, কত্রং সভিমজাতি, 
সাগবা এব অপা্ধাঃ প্রীন্দেশা যন্তান্তাম্, শৈলৈ্বনৈঃ পতনৈর্গবৈশ্চ সহেতি তাম্, ইমামখিলাং 
গাং পৃথিবীম্, পগুনবপি বাঁজবপেণাধ্যতিষ্ঠৎ 1১৩। 

ভারতভাবদীপঃ 
প্রধানাঃ 1৪--১০॥ : জীবিনো জীবিভ্তঃ 1১১] আধিভিঃ শোৌঁকাঁদিভিঃ। ব্যাধিভিঃ ডি ক কান 58887778-5777571554 

তৎকালে মনুব্যভিন্ন অন্যান্থ প্রাণীবাও ধর্মের প্রভাবে খতুকালৈই কর্তব্যবোধে 
তরী গমন করিত; কিন্তু কামতও নহে এবং খতুভিন্ন কালেও নহে ॥১০ 

হে ভবতবংশশ্রেষ্ঠ! তৎকীলে মনুস্তেবীও খতুকালেই ভাধ্যা গমন করিত ; 
তাহাতে সেই সন্তানগুলি ধর্ম প্রভাবে শত বা সহস্র বসব জীবিত থাকিয়া বৃদ্ধি 
পাইয়ীছিল ॥১১॥ 

মহাবাজ ! সেই সন্তানগুলি ধান্মিক ও ব্রতপবায়ণ হইয়া উঠিত ; ইহাঁতে তখন 
সকল মন্ুস্তই বোগ-শোকাদি শূন্য হইয়াছিল ॥১২॥ 

হে গজেন্্রগামী মহারাজ! তাহার পর পর্বত, বন ও নগরেব সহিত সমুদ্র 
পর্যন্ত এই সম্পূর্ণ পৃথিবীটাকে আবার ক্ষত্রিয়েরা অধিকার করিলেন 1১৩। 

(১৩) অথেমাং সাগবোপান্তাম্.." | ২ 2 
লি 

ওত চলা জার ৮ কি ছা. আপা আসা জাপা 



পর্ববণি উনযস্তিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৭১১ 

কামক্রোধোড্বান্ দৌষান্ নিবস্ত চ নবাধিপাঃ। 

ধর্দেণ দণ্ডং দণ্ডোেষু প্রণয়ন্তোহন্পালষন্ ॥১৫॥ 
তথা ধন্দ্রপবে ক্ষত্রে সহআক্ষঃ শতন্রতুঃ | 

স্বাছ্ দেশে চ কালে চ বব্ধাপ্যায়য়ন্ প্রজা? ॥১৬॥ 

ন বাল এব অ্রিষতে তদা কশ্চিজ্জনাধিপ ! | 

ন চক্রিয়ং প্রজানাতি কশ্চিদপ্রাপ্তযৌবনাম্ ॥১৭॥ 
কাতার তার জারা চারা আসার রাকাত মারা আাধাারাদারামাাতাজ (ভা জলা পারাত গাজার ভাজা গাজা ০০০০ পা 

ভাঁবতকৌমুদী 
প্রশাঁসতীতি। ক্ষত্রে ক্ষত্রিষে বাঁজনি, ধর্শেণ ইমাং বনুম্ধরাঁং গ্রশীসতি সতি, ততঃ 

প্রশাসনাদেব ব্রাহ্মণাগ্চা বর্ণীঃ, উত্তমাং মুদ্মানন্দং লেভিবে ॥১৪॥ 
কামেতি। নবাঁধিপা বাজানশ্চ, কাঁমক্রোধোস্তবান্ আত্মনো দোষান্ অবৈধবমণাকার্ধ্য 

করণাদীন্, নিবস্য অপহাষ, ধর্শেণ দণ্যেযু লোকেমু দণ্ড, প্রণযন্তঃ কুর্বন্তঃ সন্তঃ প্রজা 

অন্পালযন্ 1১৫। 

তথেতি। ক্ষত্রে-বাজনি, তথা ধর্শপবে সতি, সহআক্ষঃ, অতএব সর্বপ্রজীরদর্শনসম্ভব ইতি 
ভাঁব:, শতক্রতুরিজ্:, প্রজা আপ্যাষঘন্ সন্তোষষন্ সন্, দেশে চ কালে চত্বাছু মধুবং বাঁবি 
ববর্ষ 1১৬ 

নেতি। হে জনাঁধিপ ! তদা কশ্চিদপি জনঃ, বাল এব ন হিষতে, তথা কশ্চিদপি 
পুক্ুষঃ, অগ্রীপ্তযৌবনাং প্রি গন্তব্ত্বেন ন চ গ্রজানাতি। উভত্রাপি তদাশবযোগাৎ 
"প্রযোগতশ্চ" ইত্যতীতে বর্তমান! 1১৭1 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
জবাঁদিভিঃ 1১২1 অপাক্ক ইবীপাঙ্গঃ প্রীন্তঃ, সাগবাস্তমিত্যর্থ। অধ্যতিষ্টদধিঠিতবান্। 

ক্ত্রিয়েবা ধর্্দানুদাবে আবাৰ এই পুথিবী শাসন কবিতে লীগিলে, তাহাতে 
্রান্মণপ্রভূতি সকল বর্ণ ই অত্যন্ত আনন্দ লাভ কবিলেন ॥১৪1 

বাজারা কাম ও ক্রোধেব দোবগুলি বর্জন কবিয়া, অপবাধীর প্রতি ধর্ান্ুসাবে 
দণ্ডবিধান করিতে থাকিয়। প্রজা পালন করিতে থাকিলেন ॥১৫॥ 

বাজাবা সেইবপ ধর্ম্মপবায়ণ হুইযা চলিতে থাকিলে, দ্েববাঁজ প্রজীবর্গকে 
সন্তষ্ট কবিবার জন্য, যথাকাঁলে এবং যথাস্থানে মধুব বাঁৰি বর্ষণ কবিতে লাগি- 
লেন ॥১৬৷ 

মহাবাঁজ! তখন কোন লোকই বাল্য অবস্থায় মরিত না এবং কোন পুকষই 
স্ত্রীর যৌবনকাঁল উপস্থিত না হইলে, তাহাব সহিত সংসর্গ কৰা যাইতে পারে বলিষ। 
মনে কবিত না ॥১৭ 

(১৭)'""কশ্চিদপ্রীপ্তযৌবনঃ । 

০০১০ শখ শ 



৭১২, মহাভারতে আদি- 

এবমায়ুক্মতীভিস্ত গ্রজাভির্ভরতর্ষভ !। 
ইযং সাঁগবপধ্যন্ত সমাপুর্য্যত মেদিনী ॥১৮॥ 

ঈজিবে চ মহাঁযজৈৈ ক্ষত্রিয়। বনুদক্ষিণৈঃ | 
সাঙ্গোপনিষ্দান্ বেদান্ বিপ্রীশ্চাধীয়তে তদা ॥১৯॥ 
ন চ বিক্রীণতে ব্রন্ধ ত্রান্মণাশ্চ তদা নৃপ !। 
ন চ শুদ্রনমভ্যাসে বেদানুচ্চারয়ন্ত্যত ॥২০॥ 
কারয়ন্তঃ কৃষিং গৌভিজ্তথ। বৈশ্যাঃ ক্ষিতীবিহ | 
যুগ্জুতে ধুবি নো গাশ্চ কৃশাঙ্গীংশ্চাপ্যজীবয়ন্ ॥২১॥ 

৩৩ পপি শী পপ | জা 

ভাঁবতকৌমুদী 
এবমিতি। হে ভবতর্ষভ। এবম্ আফুগ্রতীভিীর্ধাযুফীভিঃ প্রজাভিঃ, সাগবপর্য্যন্তা ইং 

মেদিনী সমাপূর্যত ॥১৮| 

ঈজিব ইতি। ক্ষত্রিযাঁ, বহুদক্ষিণৈর্সহাধজৈঃ, ঈজিরে দেবান্ পুজযামানঃ। তদা। 
্রার্গণাশ্চ অনৈর্যাকবণীদিভিঃ উপনিষপ্তিশ্চ সহেতি তাঁন্ বাজাদিত্বাদৎ বেদান্, অধীযতে ॥১৯। 

নেতি। হে নুপ! তা ত্রার্মণীশ্চ, বর্ম বেদম) ন চ বিক্রীণতে বেতনগ্রহণপূর্বকং 
নাধ্যাপযস্তি স্সেত্যর্ধ, “ভূতকাধ্যাপনং তথা” ইতি মন্তনা নিষেধাৎ। উত তথা শুত্রাণীং 

সমভ্যাসে সমীপে বেদীন্ ন চ উচ্চীবযন্তি ম্ম, “সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্নগ্মীং স্ীশৃদ্রো যদি 
'জানীধান্ম ত; সৌইধো গচ্ছতি” ইতি শ্রুতেঃ ॥২*॥ 

কাব্যন্ত ইতি। তথা বৈশ্ঠাঃ ইহ ক্ষিতৌ, গোভিঃ কৃষিং কাবযস্তোইপি গাশ্চ স্ত্রীগবীশ্চ, 
ধুবি ভাববহনে, নো যুগ্ধতে শ্ম, বৃশাঙ্গাংশ্চ গাঃ, অজীবধন্ প্রচুবখাদানাদিভিবপুষন্ 1২১ 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
হে গজেকজ্জগত! ॥১৩--১৫॥ ম্বাহু বোচকং য্থা স্ডাতথা ॥১৬--১৯।॥ বর্ম বে ন 

বিজ্রীণতে, ভৃতবণধ্যাপনং ন কুর্বত ইত্যর্থ ॥২০া বৈষ্ঠাঃ ম্বযং ধুবি গা ব্লীবর্দীন ন 

হে ভবতকুলশ্রেষ্ঠ! তৎকালে এই সমুদ্রপধ্যন্ত সমস্ত পৃথিবী এইবপ দীর্ঘাযু 
প্রজীছাবা পবিপুর্ণ হইয়াছিল ॥১৮ 

ক্ষত্রিষগণ প্রচুব দক্ষিণা দিয়া ব্ড বড় যজ্ঞ কবিতেন এবং ত্রাক্মণগণও তখন 
ব্যাকবণপ্রভৃতি অঙ্গশীস্্র ও উপনিবদেৰ সহিত সমস্ত বেদ অধ্যর়ন কবিতেন ॥১৯॥ 

মহাঁবাক্ত ! তখন ত্রীক্মণেবা বেদবিক্রয় ( বেতনগ্রহণপুর্র্ক বেদেব অধ্যাঁপনা ) 
কবিতেন না বা শুত্রেব নিকটে বেদ উচ্চাবণ কবিতেন না ॥২০॥ 

এবং বৈশ্েবা এই পৃথিবীতে গক দিধ! কৃৰি কবাইতে থাঁকিয়াও গাঁভীগুলিকে 
ভাব বহনে নিযুক্ত কবিতেন ন। এবং ক্ষীণদেহ গককে প্রচ্র খাগাদি দিরা পুষ্ট 
কবিযাঁ তুলিতেন 1২১) 



০০০ 
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ফেনপাংশ্চ তথা বৎসান্ ন ছুহন্তি সম মানবাঃ। 

ন ফুটমানৈর্বণিজঃ পণ্যং বিক্রীণতে তদা ॥২২॥ 
কন্মাণি চ নরব্যান্ত্র! ধর্দোপেতানি মানবাঃ। 

ধর্মমেবানুপস্যন্তশ্চতুরধন্মপবায়ণাঃ ॥৯৩॥ 
স্বধন্নিরতাশ্চাঁসন্ সর্বেব বর্ণী নবাধিপ ! | 

এবং তদা নরব্যাজ্র । ধন্মো ন হসতে কচিৎ ॥২৪।॥ 

কালে গাবঃ প্রসুয়ন্তে নার্য্যশ্চ ভবতর্ষভ। | 
ভবন্ত্যতুষু বৃক্ষাণাং পুষ্পাঁণি চ ফলানি চ ॥২৫॥ 
এবং কৃতযুগে সম্যগ. বর্তমানে তদা নৃপ !। 
.আপুর্য্যত মহী কৃৎস্সা প্রাণিভিবহৃভিভূশিম্ 1২৬ 

ফেনপানিতি। মানবাঃ, ফেনপান্ নিতীন্তশিশুতযা তৃণভক্ষণীশক্তত্বাৎ ফেনমাত্রপাধিনো 

ব্খ্সান্ দৃষ্টেতি শেষঃ, গ| ন দুহস্তি ্ম। তথা বণিজোহপি, কুটমানৈঃ কপটেন তুলামাপনৈঠ 

পণ্যং বিভ্রেযত্রব্যম, তদা ন বিক্রীণতে ॥২২| 

কর্খীণীতি। হে নবব্যান্ত। মাঁনবা ধর্শপবাষণীঃ সন্তঃ, ধন্মমেব অন্ুপশ্যন্ত উদ্দিশন্তঃ 

সন্তশ্চ, ধর্শোপেতানি ধন্ধ্যাণি যজ্ঞাদীনি কর্মাণি চন্তুঃ ন পুনর্শোলাভাগ্র্থমিতি ভাঁবঃ 1২৩] 
ম্বেতি। হে নবব্যাদ্ব! নবাধিপ। সর্বে বর্ণাশ্চ ম্বধর্শনিবতা আসন্। এবম্ অনেন 

হেতুনা, তদ1 কচিদপি ধর্মো ন হুসতে ন্ম হাসং ন প্রাপ 1২৪| 

কাল ইতি। হে ভবতর্যভ! গাবো নার্্যশ্চ কালে যথাসমষে প্রস্থযন্তে স্ম, ন পূর্ব 

নবা পবং তথাত্বে সন্তানবৈকল্যাদিতি ভাবঃ | বৃক্ষাণামপি পুম্পাঁণি চ কলানি চ খতুষু যথাকাল 
এবেত্যর্থ:, ভবস্তি মম ॥২৫| 

এবমিতি। হে ন্প। তদা ত্রেতাদ্বাপবযষোঃ সন্ধাবপি, এবং ধর্থস্ত পূর্ণত্বেন, কুতযুগে 

ভাবতভাবদীপ 
যুপ্ততে ॥২১|॥ ফেনপান্ অতৃণীদানভিলক্ষ্য ন ছুহত্তি, ধেনৃবিতি শেষঃ। কুটমানৈঃ কপট- 

বৎসগণ কেবল ছুগ্ধপাধী হইলে, মনুষ্যগণ গকব দুগ্ধ দোহন কবিত না এবং 

বণিকেবা কপটভাঁবে মাপিয়া কোন বস্তু বিক্রয় কবিত না ॥২২॥ 

হে নবশ্রেষ্ঠ! মনুষ্যগণ নিজেবা ধর্ম্মপবাধণ থাকিয়া, ধর্দমকেই উদ্দেশ কবিরা 
ধর্মকর্ম কবিত ॥২৩॥ 

নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ! সকল বর্ণ ই আপন আপন ধর্মে নিবত থাকিত। এই 
সকল কাবণে তৎকালে কৌথাঁও ধর্মে হাঁস হইয়াছিল না৷ ॥২৪॥ 

মহাবাঁজ ! নারীগণ ও ধেনুগণ বথাসমধে প্রদব করিত এবং বৃ্ষেব ফুল ও কল 

যথাঁকালে জন্মিত ॥২৫॥ 
৯৩ 



৭১৪ মহাভারতে আদি- 

এবং সমুদিতে লোকে মানুষে ভবতর্ষভ 11 

অস্তথবা জজ্জিবে ক্ষেত্রে বাজ্ঞাং তু মনুজেশ্বব ! ॥২৭॥ 
আঁদিত্যৈহি তা দৈত্য। বহুশো নিজিতা যুধি। 
এশ্বধ্যাদৃভ্রংশিতাঃ স্বর্গাৎ সংবভূবুঃ ক্ষিতাঁবিহ 1২৮ 
ইহ দেবত্বমিচ্ছন্তো মানুষেষু মনস্থিনঃ | 
জজ্ন্ববে ভূবি ভূতেষু তেষু তেষস্রবা বিভে৷ ৷ ॥২৯॥ 

গৌঘশ্বেষু চ বাঁজেন্দ্র । খবোট্্রমহিষেষু চ। 
ক্রব্যাৎস্থ চৈব ভূতেষু গজেধু চ মুগেধু চ ॥৩০) 

শপ 

সত্যযুগভাবে, অম্যগর্ডমানে সতি। এবঞ্চ “ত্রেতাদবাপবযৌঃ সন্ধৌ৷ বামঃ শন্ত্রভৃতাং ববঃ। 
অসক্কৎ পাঁখিবং ক্ষত্রং জঘানামর্ষচৌদিভঃ 1৮” ইতি পূর্বেোক্তেন ( দ্বিতীষাধ্যাযতৃতীযঞ্জোকেন ) 
সহ ন বিবোধঃ। কৃত মহী বহুভিঃ গ্রাণিভিভূশিম্ আপূর্যযত ॥২৬| 

এবমিতি। হে ভবতর্ধভ! মানুষে লোকে এবমিথং সমুদিতে অত্যুদঘশালিনি সতি, 
হে মন্তজেশ্বব। অন্থবা বাঁজ্ঞাং ক্ষেত্রে স্ত্রীবর্গে জঙ্ঞিবে 1২৭| 

নন্বহবা বাঁ্ঞাং ক্ষেত্রে কথং জজ্ঞিবে ইত্যাহ--আঁদিত্যৈবিতি। হি যম্মাৎ, আদিত্যৈর্দেবৈঃ, 
তদা। দৈত্যাঃ, যুধি যুদ্ধে, বহুশো বহুন্ ঝাঁবান্ নিজিতাঁঃ এশধ্যাৎ সম্পদঃ স্বর্গাচ্চ ভ্রংশিতাঁঃ, অতএব 
ইহ ক্ষিতৌ সংবডূবুং ॥২৮| 

অথ ক্ষিতাবপি কথং সংবভূবুরিত্যাহ_-ইছেতি। হেবিভো। মনদ্থিনো! বুদ্িমন্তঃ অস্থ্বাঃ, - 
ইহ ভুবি মান্থযেরু দেবত্বং দেববৎ প্রীধান্সিচ্স্তঃ সন্ত তেষু তেষু ভূতেযু মন্াদিযু 
জজ্িবে ॥২৯| 

ভূতানি বিবৃণোতি-গোধিতি। হে বাজেন্্র! গোয়ু, অশ্বেষু। খবো্ট্মহিষেষু খরা 
ভারতভাঁবদীপঃ 

তুলাপ্রস্থাদিভিঃ ॥২২--২৪॥ খতুষু বসন্তাদিযু হ্ব্বকাঁলে 1২৫ ২৩| জমুদ্িতে মুদদিতয] 

মহাঁবাজ! এইভাবে সেই সমষে সত্যযুগেব অবস্থা পূর্ণসাত্রায় প্রকাশ পাইলে, 
সম্পূর্ণ পৃথিবীই নানাবিধ প্রাণীঘাব। পবিপূর্ণ হয়৷ পড়িল ॥২৬| 

হে ভবততশ্রেষ্ঠ ! মনুয্যলৌক এই বপে উন্নতি লাভ কবিলে, অন্তুরগণ আসিয়া 
বাঁজগণেব পত্বীদেব গর্ভে জন্মিতে লাগিল ॥২থ 

কাবণ, দেবগণ তখন অস্ুবগণকে বহু বাব যুদ্ধে পবাঁজিত করিয়া, তাহাদের 
সমস্ত সম্পত্তি গ্রহণপূর্ব্বক ব্বর্গ হইতে তাহাদিগকে তাঁড়াইয়! দিযাঁছিলেন। তাই 
তাহাবা এই ভূতলে আসিয়া জন্মিতেছিল ॥২৮॥ 

মহাবাজ! বুদ্ধিমান অন্নুবেব এই ভূমগ্ুলে মানুষেব ভিতরে দেবতার স্া 
থাকিবাৰ ইচ্ছা কবিযাঁই, সেই সেই প্রাণীব মধ্যে জন্মিতেছিল ॥২৯। 
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জাঁতৈবিহ মহীপাল ! জায়মানৈশ্চ তৈর্মহী। 
ন শশাকাত্মনাত্বানমিয়ং ধাবরিতৃং ধরা ॥৩১| 

অথ জাতা মহীপালাঃ কেচিদ্বহ্মদান্থিতাঃ | 
দিতেঃ পুত্রা দনোশ্চৈব তদা লোক ইহ চ্যুতাঃ ॥৩২॥ 
বীর্য্যবস্তোহবলিপ্তীন্তে নানারূপধ্ব! মহীম্। 
ইমাং সাগরপধ্যস্তাং পবীযুবরিমর্দনাঃ ॥৩৩॥ 

ত্রাঙ্গণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শুদ্রোংশ্চৈবাপ্যগীড়য়ন্। 
অন্যানি চৈব সত্থানি গীড়য়ামাস্থবোজসা। 1৩৪) 

ভাঁরতকৌমুদী 
গর্দিভীঃ ক্রুব্য, মাংসমদন্তীতি ক্রব্যাদঃ সিংহাদযন্তেযু ভূতেমু গজেষু মৃগেষু। চ অস্থ্রা জঙ্জিবে 

ইত্যন্থযঃ 1৩০] 

জাঁতৈরিতি। হে মৃহীপাল! ইযং মহী, ধরা চিরধীবণক্ষমীপি, ইহ তুবি, পূর্ববং জীতৈঃ 

তদানীং জাযমানৈশ্চ, তৈবস্থবৈস্তস্তারৈবিত্যর্থ:, আত্মনা আত্মানম্, ধারয়িতৃং ন শশাক 1৩১ 
অথেতি। অথ স্বর্গাৎ চ্যুতাঃ মহমদািতাঃ, দিতের্টনোশ্চ কেচিৎ পুত্রা় তদা ইহ লোকে 

মহীপাল। বাঁজীনো। জীতাঃ 1৩২1 
বীধ্যবন্ত ইতি। বীর্ধ্যবন্তঃ, অতএব অবিশ্দিনাঃ তত এব চ অবলিপ্া গর্বশালিনঃ 

তে অন্ুরা নানারূপধবাঃ সৃম্তঃ, সাঁগবপর্ধ্যস্তামিমাং মহীম্, পরী যুতধ্যাপ্তবন্তঃ 7৩৩1 
্রা্ষণীনিতি। তে চাহ্রা ওজস! বলেন, ব্রা্গণান্ ক্ষত্রিযান্ বৈশ্যান্ শৃন্রাংস্চ অপিশব্বাৎ 

বর্ণসম্ববাংশ্চ অপীড়যন্, অগ্তানি সত্বানি গবাদীন্ জন্ূংস্চ পীভযামান্থঃ 1৩৪| 

গরু, ঘোড়া, গাধা, উট, মহিষ, হাঁতী, হবিণ এবং মাংসভোজী প্রাণিগণের মধ্যেও 
আসিয়া তাহীবা জন্দিতে লাগিল ॥৩০॥ 

মহাঁবাজ! এই পৃথিবী চিবদিনই আপনাকে আপনি ধাঁবণ কবিয়া আসিতে- 
, ছিলেন, কিন্তু সে সময়ে--পূর্ধে যাহাব! জন্বিয়াছিল এবং তৎকালে বাহার 

জন্সিতেছিল, সেই সকল অস্থুবের ভাবে সেই পৃথিবী আপনাকে আপনি ধারণ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন না ॥৩১। 

তাহার পবে আঁবাব স্বর্গচ্যুত অত্যন্ত মদমন্ত কতকগুলি দৈত্য ও দীনব তখন 
এই পৃথিবীতে একেবারে বাঁজা হইয়াই বসিল 7৩২1 

বলবান্, গর্ধিবিত ও শত্রশাসক সেই অন্থুরগণ নানাবিধ রূপ ধাবণ কবিঘা সমুদ্র 
পর্ধ্যস্ত এই পৃথিবীকে ব্যাঁণ্ড কবিয়া ফেলিল ॥৩৩॥ 

তাহাবা আপন বিক্রমে ত্রা্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুক্র ও অন্যান্ত জীতিকে উৎপীড়িত 
কবিতে থাকিল £ এমন কি পশুপদ্ষিপ্রভৃতি ভন্তান্য প্রাণীব উপবেও উৎপাত 
কবিতে লাগিল 7৩৪) 

ক শশা শষ জা পলা সি স 



৭১৬ মহাভারতে আদি- 

ত্রাসয়ন্তোহভিনিত্রন্তঃ সর্ববভূতগণাংশ্চ তে। 
বিচেরুঃ সর্বশো বাজন্! :মহীং শতসহজরশঃ 1৩৫ 
আশ্রমস্থান্ মহ্্ষীং্চ ধর্ষয়ন্তত্ততস্ততঃ | 
অন্রন্গণ্যা বীর্ধ্যমদা মতা! মদবলেন চ ॥৩৬॥ (যুগ্মকম্) 
এবং বীর্য্যবলোৎসিকৈ্ভূবিযতৈ্মহান্থবৈঃ। 
গীড্যমান! মহী বাজন্! ব্রদ্মাণমুপচক্রমে ॥৩৭॥ 

নহামী ভূতসত্বৌঘাঃ পন্নগাঁঃ সনগাং মহীম্ 
তদ! ধাবয়িতৃং শেকুরাক্রান্তাং দান বৈর্বলাঁু ॥৩৮॥ 

ভারতকৌমুদী 
ত্রীয়ন্ত ইতি। হে রীজন্্] বর্ষণে বেদীয হিতা ব্রদ্ষপ্যাঃ ন ত্রদ্মণ্যা অব্রন্ষণ্যা 

বেদবিবোধিনঃ, বীর্যেণ বলেন মদ মন্তুতা যেষাঁং তে, মর্দবলেন দর্পপ্রভাবেণ মত্তাশ্, 

শতসহশ্রশন্তে অস্থ্রাঁঃ সর্ধভূতগণান্ জাসযন্তঃ, স্থানবিশেষেষু অভিনিমনন্তো মারযস্তঃ ততম্তত 
আশ্রম্থান্ মহ্ষীনিপি, ধর্ষযস্ত উৎপীড়যন্তশ্চ, সর্ববশঃ সর্ববাং মহীং বিচেকঃ ॥৩৫--৬৬া 

এবমিতি। হে বাঁজন্্! বীর্যবলেন উৎসিকৈরুদ্ধতৈঃ তৃবিঃ প্রচুবো যত্তঃ পীভনচেষ্টা 
যেষাং তৈর্হা্রৈত এবং গীভ্যমানা মহী, ব্রহ্গাণং গল্তমূপচক্রমে 1৩৭ 

নেতি। হি যন্মাৎ, অমী, ভূতানীং কৃরদদদিগগজানীং সত্বৌোঘা বলসমূহাঃ পন্নগা অনন্ত- 
নাগাশ্চ, গৌরবাঘহুবচনম, তদা দীনবৈর্বলাৎ. আক্রান্তাম, সনগাং টিভি মহীম্ 
ধাবযিতুং ন শেকুঃ ॥৩৮| 

ভাবতভাবদীপঃ 
গ্রীত্যা হিতে ॥২৭--২৮| দেবত্বং রাজ্য. দেব্ভাবং বাঁ 1২৯--৩৬। মহী উপচক্রমে 

গন্ভমিতি শেষঃ। “মহাঁবাজ” ইতি পাঠান্তবে তু মহীতি শেষঃ॥৩৭॥ ন হমীতি ভূত- 

বেদবিরোধী, বলমত্ত ও অত্যন্ত দপিত বহুতব অন্ুব সকল প্রাণিগণের ভয় 
জন্মাইয়া, কোথাও তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া, এমন কি তপোঁবনেব মহধিদেব পর্য্যন্ত 
উৎপাত কবিতে থাকিয়া সমস্ত পৃথিবীতে বিচরণ কবিতে লাগিল ॥৩৫-_-৩৬। 

মহাবাঁজ! বলগব্বিত মহাস্থরগণ বিশেষ যত্ব সহকারে এইভাবে উৎপাঁত 
কবিতে থাকিলে, পৃথিবী ব্রহ্মাব নিকট যাইবাব উপক্রম করিলেন ॥৩৭॥ 

কাৰণ, তৎকালে দানবগণ বলপূর্ধ্বক আক্রমণ কবিয়াঁছিল বলিয়া, অনন্তনাঁগ, 
কুন্ম ও দিগওীজগণ, পর্ববতাদিসমেত পৃথিবীকে ধবিয়া রাখিতে পারিতেছিলেন 
না ৩৮) 

(৩৭).**ভুবিযং তৈরসহাহথরৈঃ। 



পর্বর্বণি উনষস্তিতমোহ্ধ্যায় | ৭১৭ 

তদা মহী মহীপাঁল ! ভাঁবার্তা ভয়গীড়িতা। 

জগ্গাম শবণং দেবং সর্ববভূতপিতামহম্ ॥৩৯॥ 

লা সংকূতং মহাঁভাগৈর্দেবদ্বিজম্হিভিঃ । 

দদর্শ দেবং ব্রন্ধাণ, লোককর্তীরমব্যয়মূ ॥৪০॥ 

গহ্ববৈর্বরপ্নরোভিশ্চ দৈবকন্ধস্থ নিিতৈও। 

বন্দ্যমানং মুদোপেতৈর্ববন্দে চৈনমেত্য সা ॥৪১| 
অথ বিজ্ঞাপযামাস ভূমিস্তং শবণীধিনী । 

সনিধৌ লোকপালানাং সর্ধেষামেৰ ভারত ! ॥৪২॥ 
শত পাস্চক উ পার | পি কপিল তি শত আপা আশ 

ভাঁরতকৌমুদ্রী 
তর্দেতি। হে মহীপাল। তা ভারার্তী অতএব ভষপীভিতা মহী, সর্বব্ষামেব ভূতানাং 

.পিতামহং জনকানামপি জনকং দেবং ব্রন্ধাণম্ঃ শবণৎ জগাম 1৩৭| 

সেতি। সা মহী, মহাঁভাঁগৈঃ দেবদিজমহষিভিঃ সংবৃতং পরিবেষ্টিত, লৌককর্তীবং 
জগহসথটিকারকম্, অব্যয়ং প্রাণ্যন্তববৎ ক্ষয়রহিতম ব্রহ্ধাণং দেবং দুদর্শ ॥9০| 

গন্বরবববিতি। সা! মহী, এত্য সমীপং গত্বা, দৈবকর্নু পৃজীন্তবাদিযু নিষ্ঠিতৈনিবতৈঃ, অতএব 
মুদৌপেতৈঃ, আনন্বা্থিতৈ:, গন্ধ: অগ্নবৌভিশ্চ, বন্্যমন্ম্, এনং ব্রহ্ধাণম্, ববন্দে 18১1 

অথেতি। হে ভাঁরতা অথ শবণাধিনী ভূমিঃ, সর্বেষামেৰ লোকপালানাম্ ইন্দ্াদীনাং 
সন্নিধো, তং ব্রহ্ধাণম্, বন্্যমাণমর্থৎ বিজ্ঞাপযামাস 1৪২| 

ভারতভাব্দীপঃ 

সত্বৌঘাঃ ভূতানাং শেষকৃর্মদিগ ঁজানাং ধরাভৃতাঁং সত্বোঘা বলসজ্ঘাঃ, পন্নগাঃ শেষাঃ | বহু 
বচনং তেষাং প্রত্যেকং বহুনামপ্সামর্থম, কিং পুনরেকৈকস্তেতি কুটনার্থম। “ন হোনাম্” 
ইতি পাঠে এনাং বুদ্ধিস্থাং ভূমিম (৩৮--৩৯| অব্যঘমজবত্বীদপক্ষশূত্যম্18”॥ এন্ং 

মহারাজ! তখন দানবভাবাক্রান্তা ভয়ার্তা পৃথিবী যাইঘা ব্রহ্মার শবণাপন্না 
হইলেন 1৩৯1 

তিনি যাইয়া স্প্টিকর্তা জরাক্ষয়বিহীন ব্রহ্মাকে দর্শন কবিলেন : তৎকাঁলে দেবগণ, 
মহধিগণ ও ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মীকে পবিঝেষ্টন কবিরা বহিয়াছিলেন ॥৪০| 

গন্বর্ব্বগণ ও অগ্নরাগণ পুজা ও স্তবপাঠি কবিয়া ব্রন্মাকে নমস্কাব করিতেছিল. 
এই অবস্থায় পৃথিবীও যাইয। তীহাঁকে নমস্কার কবিলেন ॥8১। 
. মহাঁবাজ! তাহাৰ পর শব্ণাঁধিনী পৃথিবী সমস্ত দিক্পীলগণেব লনক্ষে 
ব্রহ্মীব নিকট নিবেদন করিতে লাগিলেন ॥৪২॥ 

(৪১)"**বন্দিকর্দহথ নিটিতৈ:-" | 



৭১৮ মহাভারতে আদি- 

তৎ্প্রধানাত্বনস্তস্থ ভূমেঃ কৃত্যং স্বয়ন্তুবঃ | 

পুর্ববমেবাভবদ্রাজন্। বিদিতং পবমেঠিনঃ ॥৪৩ 
কষ্ট! হি জগতঃ কন্মান্ন সংবুধ্যেত ভারত !। 
স স্থরাজ্রলোকানামশেষেণ মনোগতম্ ॥৪৪॥ 

তামুবাচ মহারাজ ! ভূমিং ভূমিপতিঃ গ্রভূঃ | 
প্রভবঃ সর্ববভূতানামীশঃ শল্তুঃ গ্রজাপতিঃ ॥8৪৫। 

ভ্রন্মোবাচ। 

ষদর্থমসি সম্প্রাপ্তা ম্সকীশং বহ্থন্ধরে ! । 
তদর্থং সমিযোক্ষ্যামি সর্ববানেব দিবৌকসঃ ॥৪৬| 

ও 

তদ্দিতি। হে বাজন্! প্রধান: সাতিশবৈষ্্্যাৎ সর্বাধিকশক্তিশালী আত্মা মনো! যন্ত তন্ত, 
পবমে পদে ভিষ্তীতি পবমেচী তন্ত, স্বযস্বে। ব্রহ্মণঃ, ভূমে্তৎ কৃত্যং পুর্্বমেব বিদিতমভবৎ ॥8৩| 

এবং হেতুগর্ভবিশেষণমভিধাঁষেঘানীং স্পষ্টং হেতুমভিধত্তে__শষ্টেতি। হে ভারত | জগতঃ 
অষ্টা সব্র্ধা, অশেষেণ স্বাস্থরলোকাঁনাং মনৌগতং ভাঁবমূ, কম্মান্ন সংবুধ্যেত, অপি তু ষ্টত্থা- 
দেব সংবুধ্যেতেত্যর্থঃ ॥৪৪॥ 

তামিতি। হে মহাঁবাজ। সর্বভূতাঁনাং প্রভবঃ কাঁবণং অষ্টা ব্রদ্ধা, ঈশঃ পাঁলফিতা 
বিষ্ুঃ, শল্তুঃ সংহর্তা রুত্র, প্রজাপতিশ্চ এতত্সর্ধন্ববপ ইত্যর্থ, অতএব প্রভুঃ সর্বশক্তিমান, 
ভূমিপতিগদীশ্ববঃ, তাঁং ভূমিমুবাচ ॥৪৫। 

যদ্্থমিতি । হে বহ্থদ্ধবে! ত্বং যদর্থং মত্সকাশং সম্প্রাপ্তা সমাগতাঁপি, তর্থ, ভাঁর- 
দৃরীকবণীর্ঘম্, সর্বান্ দিবৌকসো৷ দেবানেৰ সন্নিযোক্ষ্যামি 1৪৬ 

ভাঁরতভাবদীপঃ 
্রদ্ধাণম। সা পৃথ্থী1৪১--৪২| তত্ভুমেঃ কৃত্যম। প্রধানাত্মনঃ প্রধানজঘী আত্মা মনো 
যস্ত তম্ত। সাংখ্যযোগীনাং হি গ্রধানজধিনঃ সর্ববজ্ঞত্বং সর্ববশক্তিত্ব্+ ভবতীতি প্রসিদ্ধম। 
সর্বক্ঞশ্য নাবিদ্িত, কিবিদস্তীত্যর্থঃ ৷ প্রধানাত্মনঃ কাবণীত্মনস্তভূমেঃ কৃত্যমিতি বার্থ; |৪৩| 

মহারাজ! সর্ধ্বাপেক্ষা অধিকশক্তিশালী উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ব্রদ্মা পৃথিবীব 
সেই কর্তব্য বিষয় পূর্বেই বুঝিতে পাঁবিয়াছিলেন ॥৪৩॥ 

কাঁবণ, তিনি জগতের স্যপ্িকর্তা ; স্বৃতবাং তিনি দেব, দাঁনব ও মনুম্যগণেব সমস্ত 
মনোভাব কেন বুঝিতে পাঁবিবেন না! ?188॥ 

মহারাজ ! ব্রহ্মা, বিষুণ্ মহেশ্বর ও প্রজাঁপতি-_-এই চতুষটযন্যবূপ সর্ববশক্তি- 
মান্ জগদীশ্বব তখন লেই পৃথিবীকে বলিলেন ॥8৪৫॥ 

(৪৬) ক্লোৌকাৎ পরম্ “উত্তিষ্ঠ গচ্ছ বন্ধে | স্বস্থানমিতি সাঁগম্ৎ* ইত্যর্ঘমধিকং কচিৎ। 



পর্ববণি উনযস্তিতমোহধ্যায়ঃ | ৭৯৯ 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 

ইত্যুক্ত1 স মহীং দেবো ব্রন্ধা রাজন্! বিস্জ্য চ। 
আদিদেশ তদ৷ সর্ববান্ বিবুধান্ ভূতকৃ্ ব্বয়ম্ ॥৪৭॥ 

অস্তা ভূমেনিরসিতৃং ভারং ভাঁগৈঃ পুথক্ পৃথকৃ। 
অস্যামেব প্রসুয়ধ্বং বিবৌধায়েতি চাত্রবীৎ 1৪৮॥ 
তখৈব চ সমানীয় গন্ধবর্বাঞ্দবসাং গণান্। 
উবাচ ভগবান্ সর্ববানিদং বচনমর্থবিৎ ॥৪৯| 

ব্রন্মোবাচ । 

স্বৈঃ ন্বৈরংশৈঃ প্রসুযধ্বং যথেষং মানুষেয়ু চ। % 

অথ শক্রাদয়ঃ সর্বে শ্রুত্বা হথরগুবোর্বচঃ | 

তথ্যমর্থ্যঞ্চ পথ্যঞ্চ ত্য তে জগৃঙত্তদা ॥৫০॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 
ইতীতি। ভূতরুৎ ৃষ্টিকর্তা স দেবো ব্রশ্মা, মহীম্ ইতি উত্ভী তাং বিহ্জ্য চ, তদা 

সবয়মেব সর্ববান্ বিধুধান্ দেবান্, বক্ষ্যমাণমীদিদেশ 1৪৭1 

অস্তা ইতি। হে দেবাঃ। অস্তা ভূমের্ভাবম্, নিরসিতুং দুরীকর্ত্, অস্থবৈঃ সহ 
বিবোধাষ যু পৃথক পৃথক, ভাগৈবংশৈঃ, অস্যাং ভূমাঁবের, প্রন্থযধ্বম্ উৎ্পগ্যধবমূঃ ইতি চ 
দেবানব্রবীৎ্ 1৪৮॥ 

তথেতি। অর্থবিৎ গ্রযোজনাভিজ্ঞঃ ভগবান্ ব্রহ্মা, সর্ববান্ গন্ধর্বাগ্গবসাং গণাঁন্ সমানীষ, 
তথৈব ইদ্দং বচনম্ উবাচ 18৯॥ 

৪ সত বলি 
শপ ৮ 

ভাবতভাবদীপঃ 
তদেবাহ-ষ্টা হীতি ॥৪৪॥ অস্ত ত্রিমুভিত্বমাহ--গ্রভব ইতি। উশো বিষ্ুঃ।৪৫--৪৭1 

ব্রহ্মা বলিলেন-_“পুথিবি ! তুমি যে জন্য আমাৰ নিকট আসিয়াছ, আমি সে 
জন্য সমস্ত দেবগ্ণকেই নিযুক্ত করিব” ॥৪৬। 

বৈশম্পায়ন বলিলেন__স্থষ্টিকর্তী ব্রহ্মা এই কথ বলিয়া পৃথিবীকে বিদায় দিয়া 
তখনই সমস্ত দেবগণকে আদেশ করিলেন-_- ॥৪৭1 

“দেবগণ ! এই পৃথিবীর ভার দূৰ করিবাঁব জন্য অস্ুবদেব সঙ্গে তোমাদেব 
বিবোধ করিতে হইবে £ স্থৃতবাং তোমবা ভিন্ন ভিন্ন অংশে পৃথিবীতে যাইযা৷ জন্ম- 
গ্রহণ কর” ॥৪৮॥ 

কাধ্যজ্ঞ ব্রহ্মা গন্ধবর্গণ ও অগ্নবাগণকে আনিয়া সেইভাবেই এই কথা 
বলিলেন ॥৪ন৯॥ 

 ৫৮)-ভিবোধাঘেতিচাবীৎ। * ইভ: পরম শমপাঘন উবাচ ইতি কচিৎপাঁঠ। 



৭২০ .. মৃহাভাবতে আদি- 

অথ তে সর্বশোহংশৈঃ ন্ৈ্ন্তং ভূমিং কৃতক্ষণাঃ | 
, নারায়ণমমিত্রগ্ং বৈকু্টমুপচক্রমুঃ ॥৫১॥ 

ধঃ স চক্রগদাপাণিঃ গীতবাসাঃ শিতিপ্রভঃ | 
পন্মনাভঃ স্বারিভঃ পৃরুচার্ববঞ্চিতেক্ষণঃ ॥৫২॥ 
প্রজাপতিপতির্দেবঃ স্থরনাঁথো মহাবিলঃ। 
শ্রীবগুসাঙ্কো। হুধীকেশঃ সর্ববদৈবতপুজিতঃ ॥৫৩॥ 

ভাবতকৌমুদী 
ন্বিবিতি। হে গন্ধরবাদ্নবসঃ | যুষম্, যথেষ্টম্ ইচ্ছান্ছাবেণ, ন্বৈঃ শ্বৈবংশৈঃ মানুষেষু, 

প্রন্যযধবং জাযধ্বম। অথ সর্ববে তে শক্রাদয ইন্রপ্রভৃতযঃ, তথ্যং সত্যম্, অর্থ্যং শ্যা্যমূ, পথ্যং 
হিতঞ্চ, তম্ত স্থবপ্তবোব্র্দণঃ,। তদচঃ, শ্রত্থা, তদৈব জগৃহঃ তৎ শ্বীচন্তুঃ | ফটপদৌহ্যং 

শলোকঃ ॥৫০| 

অথেতি। অথ সর্বশঃ সর্ব এব তে ইন্ডরদঘঃ, শ্বৈবংশৈঃ, ভূমিং পৃথিবীং গন্তমূ কতক্দণ। 
অস্থ্ববিজবার্যতবা্িহিতোৎসবাঃ সন্ত, অমিত্র্ং শক্রহন্তাবম। বৈকু্ঠং নাবাধণৎ গত্বা 
বক্ত,মুপচন্রমুঃ ॥৫১। 

যইতি। শিতিগ্রভঃ শ্টামলকান্তিঃ। পৃথুনী বিশালে চাকণী মনোহবে অঞ্চিতে কুটালে 
ঈক্ষণে চক্ষুত্বং যস্ত সঃ। প্রজাপতীনাং দক্ষাদদীনীমপি পতি: । শ্রীবখসো বক্ষোলোমাবর্ত 
এব অন্বশ্চিহ যস্ত সঃ। হৃধীকেশো মাঁযানিষন্তা। আসীদিতি শেষঃ 1৫২-_-৫৩| 

ভাঁবতভাব্দীপঃ 

বিরোধাষ বিবোধমূলকাঁষ ভূভীবনাশাযেত্যর্থঃ |৪৮__-৪৭| তথ্যং যাথার্থ্যম্। অর্থ্য প্রীর্থনীষম্। 
পথ্যং হিতকবম্॥৫০॥ কৃতক্ষণীঃ কৃতনিষমাঃ 0৫১ পূথুচার্ববঞ্চিতেক্ষণঃ পৃথুনী চার্বঞ্চিতে 

সষনিপাতে ঈক্ষণে য্ত সঃ। 'পৃধুবক্ষাকিতে্ষণঃ” ইতি পাঠে বক্ষঃশবোহকীবান্তঃ। 

্রহ্মা বলিলেন__“তোমবা ইচ্ছানুসাঁবে যাইয়া আপন আপন অংশে মন্ধুষ্তেব 
ভিতবে জন্মগ্রহণ কব 1৮» তাহাঁৰ পব ইন্দ্রপ্রভৃতি সকলেই ব্রন্মাব সেই সত্য, স্তাষ্য ও 

হিতকব বাক্য শুনিয়া তখনই তাহা স্বীকার কৰিলেন ॥৫০॥ 
তদনম্তব ভীহাব। সকলে আপন আপন অংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ 'হইবার জন্ত 

যাত্রোৎসব কবিয়া, শক্রহস্তা বৈকুষ্ঠবাঁসী নারাঁয়ণেৰ নিকট যাইয়া বলিবাব উপক্রম 
কবিলেন ॥৫১॥ 

যিনি চক্র ও গদীধাবী, গীতান্বব, শ্তামকীস্তি, পন্মনাভ এবং অন্ুুরহস্তা ; ধীহাব 
নয়নযুগল বিশাল, মনোহব ও বক্র; যিনি প্রজাঁপতিগণেবও পতি; দেবগণেবও 
অধীশ্বব এবং মহাবলশীলী, ধাহাব হৃদয়ে 'শ্রীবৎসচিহ্ন বহিয়াছে ; আব যিনি মায়া 
নিষস্তা এবং সমস্ত দেবতাঁবও পুঁজিত ॥৫২-_€৩| 

(৫২)-"*পৃধুবক্ষাঞ্চিতেক্ষণঃ | 



পীর্ববণি ব্টিতমোহধ্যায়ঃ | দই 

তং ভূবঃ শোঁধনাষেন্দ্র উবাচ পুরুষোভমম্ । 

ংশেনাবতরেত্যেবং তথেত্যাহ চ তং হরিও ॥৫৪॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহত্রাং সংহিতাষাং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ববণি 

'আদিবংশীবতারণে অংশীবতরণং নামোনযষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ * 
সপ 2 সুর 2স্পাট 

(৭) সম্ভবপর্ব ) 

ষঞ্টিতমোহ্ধ্যায়ঃ 
পাস 

বৈশম্পাঁয়ন উবাচ | 

অথ নারায়ণেনেন্্রচকাব্র সহ সংবিদম্ । 

অবতর্ভূং ম্হীং সবর্গাদংশতঃ মহিতঃ ্ ুরৈঃ 1১] 
সী যো 

তমিতি! ইন্দ্র, ভূবঃ পৃথিব্যাই, শোধনাষ অন্থববধেন নিরুপত্রবীকরণাঁষ অংশেন অবতর, 

ইত্যেবং তং পুকষৌত্তমমুবাঁচ। হবিশ্ঠ তথা ইতি তমিভ্দ্রমত আহ স্ম 1৫৪ 

ইতি মৃহামহোঁপাধ্যায়-ভাবতাচার্যয-্রীহবিদাসসিদ্ধান্তবাগিশতট্টাচাধ্যবিবচিতাযাংমহাভারতটাকায়াং 

ভারতকৌমুদাসমাখ্যাযামাদিপর্র্বণি আদিবংশবতাবণে উনবষ্টিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০| 
টিবি 

অথেতি। অথ নারায়ণগ্ত অঙ্গীকাবানস্তবম্ঃ অন্তান্তেঃ বৈ সহিত ইন্দ্র, অংশতঃ 

বগা মৃহীম্ অবতত্,ম্ঃ নারাঁষণেন সহ, সংবিদং বুদিং বুদ্িপ্রযুক্তাং মন্ত্রণামিত্যর্থ, চকাঁব |১| 

ভারতভাবদীপঃ 
পৃথুনি বক্ষে বক্ষসি অঞ্চিতং গমনং যযোন্তে ধ্যানাবচতযা উক্ষণে ষস্ত সঃ 1৫২--৫৩॥ শোধনায় 
কণ্টকভূতখলোন্স,লনাঁষ 1৫81 

ইতি শ্রীমহাভাঁবতে আদিপর্র্ণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে উনবষ্টিতমোধ্ধ্যায়ঃ 1৫৯] 

ইন্্র সেই নারাধ্ণকে বলিলেন--“পৃধিবীকে নিকপদ্রব করিবার জন্ক 

আপনি অংশক্রমে তথার অবতীর্ণ হউন” | তখন নারায়ণ ইন্দ্রকে বলিলেন-_- 

“তাহাই হইবে” ॥৫৪1 
শা হস্ত 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_তাহার পর ইন্দ্র অন্যান্য দেবগণের সহিত অংশ 

ক্রমে স্বর্গ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইবার বিষয়ে নারায়ণের সঙ্গে মন্ত্রণা করি- 
লেন ॥১1 
.» ৭ একযটতযোহ্ধযা়১১০- চতুষিতযোহ্যায়:,- পকর্ষটিতযোহধ্যায়? ইতি পাঠতেদাঃ। 

৯১ 



দ২ই মহাভারতে আঁদি- 

আদিশ্ঠ চ স্বয়ং শক্রঃ মর্ববানেব দিবৌকনঃ | 
নির্জগাগ পুনস্তল্মাৎ ক়মারায়ণস্য হ ॥২॥ 

তেহমবাবিবিনাঁশায় সর্ববলোকহিতায় চ। 

অবতেরঃ ক্রমেণৈব মহীং স্বর্গান্দিবৌকসঃ ॥৩| 
ততো। ব্রহ্মধিবংশেধু পাঁথিবর্ষিকুলেধু চ | 

জজ্ঞিরে রাজশার্দুল ! যথাকামং দিবৌকসঃ ॥8| 
দানবান্ রাক্ষদাংশ্চৈব গন্ধর্ববান্ পন্নগাংস্তথা | 
পুরুষাদানি চান্যানি জু সত্তান্যনেকশঃ ॥৫1 
দাঁনবা বাক্ষলাশ্চৈব গ্ধবরবাঃ পননগান্তথ| | 
ন তাঁন্ বলম্থান্ বাঁল্যেংপি জন্বর্ভরতসত্তম !॥৬|| 

ভারতকৌমুদী 
আঁদিশ্ঠেতি। শক্র ইন্্রশ্চ, সর্ধবান্ দিনৌকসো দেবানেব, অংশেনাবতরণাষ আঁদিস্ঠ, 

তন্মানীবায়ণন্ত ক্ষযা্িবনাৎ ভ্বযং পুননির্গাম | “নিলযাঁপচয়ো। ক্ষযৌ” ইত্যমবঃ 1২। 
তইতি। তে দিবৌকসে দেবাশ্চ অমবাবীণাম্ অঙ্গবাঁণাং বিনাশায় সর্বলোকহিতাঁষ ৮, 

ক্রমেণৈব স্বর্গান্মহীমূ, অবতেরঃ 1৩ 
তত ইতি। হে রাঁজশার্দল ৷ জনমেজয়। ততো দিবৌকসে| দেবাঁঃ, ব্রহগরষিবংশেষু 

পাঁথিবধিকুলেষু বাজধিবংশেষূ চ যথাকামং জজ্ভিরে জাতী: ॥81 
দানবানিতি। জাতাশ্চ দিবৌকসঃ, দানবান্, বাক্ষসান্; বিবোধিনো গ্র্বান, তথা 

পন্নগাংশ্চ অনেকশঃ অনেকাঁনি, পুকযানদন্তীতি তানি নবমাংসভক্ষকাণি ্ন্যানি অব্বানি 
সিংহাদিজভূংশ্চ জন, 1৫॥ 

নন দানবাদষত্তানি দেবনি কথং ন জদ্স,বিত্যাহ-_দাঁনব! ইতি । হে ভবতসত্বম ! বাঁল্যেপি 
বলস্থান্ বলবতঃ সতঃ তান্ দেবান্, ন জঙ্গ হস্তং ন শক্তাঃ ॥৬| 

ভারতভাবদীপঃ 
অথেতি 1১1 ক্ষযাঁৎ স্থানাৎ ॥২--৫॥ দাঁনবাদযে বাল্য এব দেবান্ কুতো। ন হতবস্ত 

দেবরাজ সমস্ত দেবগণকে অবতীর্ণ হইবার জন্য আদেশ করিয়া, নিজে সেই 
নারায়ণের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিলেন ॥২॥ 

সেই দেবগণ অস্থুরবিনাশের জন্য এবং সমস্ত লোকের মলের জন হইতে 
ক্রমশঃ মন্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন ॥৩। 

মহারাজ! তাহার পর দেবতার! ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মধি ও রাজধিবংশে জগ্গিতে 
লাগিলেন ॥8॥ 

তদনস্তর দেবতাক্সী দানব, রাক্ষস, বিরোধী গন্ববর্ষ, নাগ এবং অন্তান্ত অনেক 
নর্মাংসভোজী জন্তকে বিনষ্ট করিতে খাকিলেন ॥€॥ 



পর্ববণি যস্টিতমোহ্ধ্যায়ঃ। দ২৬ 

জনষ্জয় উবাচ । 

দেব্দীনবসংঘানাং গন্ধবর্বাপ্মবসাং তথা । 
মানবানাঞ্চ সর্ব্বেষাং তথা বৈ যক্ষরক্ষসামূ ॥৭॥ 

শ্রোতুমিচ্ছামি তত্বেন সম্ভবং কৃৎ্অমাদিতঃ | 

প্রাণিনাঞ্চেব সর্ব্বেষাং সম্ভবং বক্ত,মর্হসি ॥৮॥ (যুগ্মকম্) 
বৈশম্পাঁয়ন উবাচ | 

হস্ত তে কথয়িষ্যামি নমস্কৃত্য স্বয়ন্তুবে | 
স্থরাঁদীনামহং সম্যগ, লৌকানাং প্রভবাপ্যয়ম্ ॥৯॥ 
ব্রহ্ধণো মানসাঃ পুন্রা বিদিতাঃ ষণ্মহ্ষয়ত | 
মবীচিরত্র্যঙ্গিবসৌ পুলজ্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ॥১০॥ 
মরীচেঃ কশ্ঠপঃ পুত্রঃ কশ্ঠপাত্, ইমাঃ প্রজাঃ । 
প্রজজ্ঞিবে মহাভাগা দক্ষকন্তান্্রযোদশ ॥১১] 

দেবেতি। আদিত এব, কৃৎন্সং সব্বম সম্ভবমুৎপত্তিম তত্বেন যাথার্যেন। কিং বহুনা, 

সর্বেষামেব প্রাণিনাং সম্ভবমুত্পত্তিম্1৭-_পা| 

হন্তেতি। হন্ত হর্ষে, বাশ্মিনো বক্তব্যলাভে হ্র্ষন্ত স্বাভাবিকত্বাৎ। অহং স্বযসুবে 

্র্গণে নমস্তৃত্য, তে তব সমীপে, স্থবাদীনাং লোকানাম্, প্রভবাপ্যযম্ উৎপতিপ্রলষৌ, সম্যক্ 
কথযিস্তাঁমি ॥৯| 

ব্রহ্মণ ইতি। মাঁনসা মনঃসক্বল্পমানত্রেণ জাতাঁঃ। বিদিতা বিখ্যাতাঃ। অত্র পুরাঁণাত্তববিবোধ: 
কল্পভেদালীকাবেণ পবিহাধ্যঃ ॥১০|॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

ইত্যাশঙ্ক্যাহ__দাঁনবা ইতি। বাঁল্যেংঘপি বলিন এব দেবা ইতি তেষামবধ্যা এবেত্যর্থঃ 

কিন্তু দেবতারা বাল্যকালেই মহাবলপরাক্রান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া, দানব, 
রাক্ষস, গন্ধবর্ব ও নাগগণ তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে পারিয়াছিল না ॥৬ 

জনমেজর বলিলেন-_“মহবি । দেব, দানব, গন্ধবর্,, অপ্সরা, বক্ষ, রাক্ষস 

ও মানুষ__ইহাদের সকলেরই প্রথম হইতে জন্ববৃত্তান্ত বাবথভাবে আমি শুনিতে 
ইচ্ছা করি; অতএব আপনি সমস্ত প্রাণীরই উৎপত্তির বিষর বলুন” ॥৭__৮|॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন মহারাজ ! আমি ত্রন্মাকে নমস্কার করিয়া, দেবতা- 

প্রভৃতি প্রাণিগণের উৎপত্তি ও প্রলযের বিষষ যথাযথভাবে আপনার নিকট 
বলিব ॥৯॥ 

বিখ্যাত ছষ জন মহষি ব্রহ্মার মানস-পুত্র ছিলেন , তাহাদের নাম-_মরীচি, 
অন্রি, অঙ্গিরাঃ পুলস্ত্য; পুলহ এবং ভ্রতু ॥১০1 



৭২৪ (নহীভারতে আঁদ- 

অদ্দিতিিতির্দনুঃ কাল দনায়ুঃ সিংহিকা! তথ] 
ক্রোধ! গ্রাধ। চ বিশ্বা চ বিন্তা কপিলা মুনিঃ ॥১২॥ 

কন্্রশ্চ মনুজব্যাপ্র ! দক্ষকন্যৈৰ ভারত !। 
এতীসাং বীর্য্যসম্পন্নং পুত্রপৌত্রমনন্তকম্ ॥১৩| (যুখাকম্) 
অদরিত্যাং ছ্বাদশাদিত্যাঃ সম্ভৃতা ভূবনেশ্বরাঃ | 
যে রাজন! নামতস্তাংন্তে কীর্তযিধ্যামি ভারত ! ॥১৪॥ 

ধাতা মিত্রোহ্্যমা শক্রো বরুণস্তংশ এব চ। 

ভগে! বিবন্বান্ পুযা চ সবিতা দশমস্তথ। ॥১৫। 
একাদশম্তথ। ত্ৃষ্টী দ্বাদশে। বিষুররুচ্যতে | 
জঘন্যজস্ত সর্ধ্বেষামাদিত্যানাং গুণাধিকঃ ॥১৬॥ 

মবীচেবিতি। প্রজা লোকাঁঃ। দক্ষত্ত ব্রহগানুষ্টজাতন্ত দক্ষপ্রজাপতেঃ কন্যা ॥১১। 

নায়া তা দক্ষকন্যাঃ পরিচায়ষতি--অদিতিরিতি। প্রথমপাঁদে অক্ষবাঁধিক্যমার্যম্ 

বীর্য্যাদৃৎপত্তিহেতুভূতাচ্ছোণিতাঁৎ শ্ত্রীণাং শুক্রাভাবাৎ। পুন্রপৌনত্রমিতি সমাহাঁবছন্ৰৈক- 
ব্ন্ভাবং ॥১২---১৩। 

অদিত্যামিতি। হে ভারত। বাঁভন্। অদিত্যাম্, ভূবনেশ্ববা৷ যে দাদশ আদিত্যাঃ সমভৃতাঃ, 
তে তব সমীপে, নাঁমতস্তান্ কীর্তযিষ্যামি 1১৪1 

দ্বাদশ আদ্দিত্যান্ গণযতি--ধাঁতেতি ॥১৫॥ 

একাদশ ইতি। জঘন্যজঃ কনিষ্টো। বিধুগনত, সর্বেষামাদিত্যানাং মধ্যে গুণাঁধিক আসীৎ 1১৬ 
মরীচির পুত্র কশ্ঠপ ; এবং কশ্তপ হইতেই এই (অধিকাংশ ) লোক 

জন্মিয়াছে। এদিকে ব্রহ্মার অস্ুষ্ঠ হইতে দক্ষ জন্মগ্রহণ করেন; তাহার তেরটা 
কন্তা জন্মিয়া ছিল ॥১১॥ 

তাহাদের নাম_-অদিতি, দিতি, দম, কালা, দনাধু, সিংহিকা, ক্রোধা, 
প্রাধাঃ বিশ্বীঃ বিনতা, কপিলা, মুনি এবং কক্র। ইহাদেরই অসংখ্য পুক্র-পৌ্র 
হইয়াছিল ॥১২-- ৩॥ 

মহাবাজ! অদিতির গর্ভে অত্যন্ত প্রভাবশালী যে বার জন আদিত্য জন্মিয়া- 
ছিলেন, আমি তীহাদের নাম আপনার নিকট বলিতেছি ॥১৪॥ 

ধাতা, মিত্র; অর্ধ্যম! শত্রু, বকণ, অংশ+ ভগ, বিবস্বান্, পূষা,আর দশমের 
নাম সবিতা ॥১৫। 

একাদশের নাম হষ্টা এবং ্বাদশের নাম বিষ্ত। এই কনিষ্ঠ বিষ্তুই সকল 
আদিত্যের মধ্যে অধিক গুপবান্ ছিলেন ॥১৬। 

(১২). ক্রোধ প্রধা চ*-1 
শশী 
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এক এব দ্িতেঃ পুত্রো হিরণ্যকশিপুঃ স্মৃতঃ। 
নানা খ্যাতান্ত তস্তেমে পঞ্চ পুত্রা মহাত্মনঃ ॥৯৭॥ 

প্রহলাদঃ পুর্ববজস্তেষাং সংহলাদস্তদনন্তরমূ । 
অনুহলা দস্তৃতীয়োহভূভম্মাচ্চ শিবিবাস্কলো ॥১৮॥ 

প্রহলাদস্ত ত্রয়ঃ পুত্রাঃ খ্যাতাঃ সর্বত্র ভারত ! | 

বিরোচনশ্চ কুস্তশ্চ নিকুস্তশ্চেতি ভারত ! ॥১৯॥ 

বিরোচনস্ত পুত্রোহভূদ্বলিরেকঃ প্রতাপবান্। 

বলেশ্চ প্রথিতঃ পুত্রো 'বাণো নাম মহাস্থরঃ ॥২০॥ 

রুদ্রস্তানুচবঃ ভ্রীমান্ মহাকালেতি যং বিছুঃ | 

চত্বারিংশদ্দনোঃ পুত্রাঃ খ্যাতাঃ সর্বত্র ভারত ! ॥২১॥ 

তেষাং প্রথমজো রাজা বিপ্রচিতির্মহাষশাঃ। 
শন্বো নমুচিশ্চৈব পুলোমা চেতি বিশ্রুত? ॥২২] 

এক ইতি। তন্ত মহাত্মনোঠহিবণ্যকশিপোঁঃ ইমে পঞ্চ পুত্রা ব্ষ্যমাণেন নায় খ্যাতাঃ 1১৭| 

প্রহ্নাদ ইতি। পূর্বে জ্যেষ্:। তম্মাদনহলাদাৎ পবম্ং শিবিবান্কলৌ। পুজো ॥১৮। 

প্রহলাদস্তেতি। ইতি নামভিঃ সর্বত্র খ্যাতা ইত্যন্বযঃ ॥১৯ 

বিবোচনন্তেতি। বলির্নাম এক এব প্রতাপবান্ পুত্রোভূৎ ॥২০| 
কন্দরস্তেতি। স চবাঁণে কড্দরন্তানুচবঃ শ্রীমান্ বিভূতিমাংশ্চাসীৎ। যং বাণম্১ মহাঁকালেতি 

নানা বিছুঃ। অন্ররেতিশব্দো “গবিতাধমাহ” ইত্যাদিবৎ স্ববপাবির্তীবকঃ ॥২১| 

দিতির হিরণ্যকশিপুনামে একটামাত্র পুত্র জন্মিয়াছিল। সেই মহাত্মা হিরণ্য- 
কশিপুর এই পাঁচ পুত্র জন্মিয়াছিল ॥১৭॥ 

তাহাদের মধ্যে প্রহলাদ জ্যেষ্ঠ, তাহার পর সংহলাদ, তৃতীয অনুহলাদ, তৎপর 
শাব ও বাস্কল ॥১৮| 

প্রহ্লাদের তিন পুত্র_বিরোচন, কুস্ত ও নিকুস্ত ॥১৯ 
বিরোচনের একমাত্র পুত্র বলি, তিনি অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিলেন এবং বলির 

পুত্র বাণ , তিনি মহাস্ুর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইযাছিলেন ॥২০॥ 
সেই বাণ রাজা মহাদেবের ভক্ত ও অত্যন্ত এশ্বধ্যশালী ছিলেন ;£ তৎকালে 

তাহাকে মহাকাল বলিয়া লোকে জানিত। মহারাজ । দন্তর পুত্র ছিলেন 
চল্লিশ জন ॥২১। 

(১৮) প্রহ্াদঃ- অংহাদঃ অনুহাদঃ | 



৭২৬ মহাভারতে আদি 

অসিলোমা চ কেশী চ ছুর্জয়ক্চৈব দাঁনবঃ| 
অমুগশিরা অশ্বশিবা অশ্বশঙ্কণ্চ বীর্ধ্যবান্ ॥২৩। 
তথা গগনমূর্ঘা! চ বেগবান্ কেতুমাংশ্চ সঃ। 
সর্ভান্ুর শ্বোহখপতির ষপর্ববাহজকস্তথা ॥২৪॥ 
অশ্বগ্রীবশ্চ সুন্মমণ্চ তুছুগুশ্চ মহাবলঃ। 
একপাদেকচন্রশ্চ বিরূপাক্ষহবাহবাঃ ॥২৫॥ 

নিচন্দ্রশ্চ নিকুন্তশ্চ কুপটঃ কপটত্তথা । 
শরভঃ শলভশ্চৈব সূর্য্যাচন্দ্রমসে৷ তথা । 
এতে খ্যাতা দনোর্বংশে দানবাঃ পরিকীপ্ডিতাঃ ॥২৬| 
অন্ো। তু খলু দেবানাং মূর্ধ্যাচন্দ্রমস ন্মৃতে৷। 
অন্যে। দ্নিবুখ্যানাং সূরধ্যাচন্দ্রমসৌ। তথা ॥২৭॥ 
ইমে চ বংশাঃ গ্রথিতাঃ সত্তবন্তো মহাবলাঃ | 
দনুপুত্রা মহারাজ ! দশ দানববংশজাঃ ॥২৮। 

তেযামিতি। তেষাং দন্ুপুত্রাণাং মধ্যে। ভ্রযোবিংশাঁদারিভ্য বড.বিংশপর্য্যস্তাঃ 
স্ুগ্মাঃ। ষডবিংশতিপন্ং ষট্চবণম্ ॥২২--২৬| 

শু দেবানাং মধ্যেইপি ুধ্যাচন্মসৌ বর্ডেতে তৎকিমিমাবভিন্নাবিত্যাহ্-_-অন্তাবিতি। কেবলং 
নামসাম্যমিতি ভাঁবঃ )২৭॥ 

ইম ইতি। হে মহাবাজ! ইমে পূর্বোক্তদানবপ্রব্তিতাশ্চ বংশ! তৃবি প্রথিতাঃ। অন্তে 
তু দশ দ্গুতাঃ। সব্ববস্তঃ অধ্যবসায়শালিনো মহাঁবল! দাঁনববংশজাত্তদশকবা উচ্যস্ 
ইত্যর্থ; ॥২৮| 

তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্টের নাম ছিল-_বিপ্রচিত্বি; তিনি রাজা ছিলেন। 
তন্ভিন্ন অন্যান্য দন্ুপুত্রের নাম__মহাবশ, শশ্বর নমুচি, পুলোমা, অসিলোমা 
কেশী, দূর্জয়, দানব, অয়ঃশির, অশ্বশির, অশবশশ্ু, বাধ্যবান্, গগনসৃদ্ধা, বেগর্বান্ 
কেতুমান্, চস, ন্বর্ভা্ক, অশ্ব অশ্বপতি, বৃষপবর্বা অজক, অশ্বগ্রীব, সুক্ষ, তু মহাবল, একপাৎ একচন্রু; বিঝপ, অক্ষ, হর, আহর, নিচন্দ্র, নিকুস্ত, কুপট, কপট। শরভ, শলভ, তূর্ধ্য এবং হন্দ্রমা ॥২২--২৩| 

দেবগণের মধ্যে বে তূর্য ও চন্দ্রমা আছেন, তাহারা-_দানবমধ্যে পরিগণিত 
সূর্য্য ও চন্দ্রমা হইতে ভিন্ন 1২৭1 

এই বিপ্রচিত্িপ্রভূতির বংশ জগতে প্রসিদ্ধ। তততিন্ন দশ জন দনুর পুত্র 
(২৫)"* ইযুপাৎ""*বিরপাক্ষমহৌদবৌ। ্ 
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একাক্ষোহমৃতপো বীরঃ গ্রলন্বনরকাবপি। 

বাতাঁপঃ শক্রতপনঃ শঠশ্চৈব মহাস্রঃ ॥২৯॥ 
গৰিষ্ঠশ্চ বনায়ুশ্চ দীর্ঘজিহবশ্চ দানবঃ । 
অসংখ্যেয়াঃ স্মৃতান্তেষাং পুন্রাঃ পৌত্রাশ্চ ভাবত 1 ॥৩০|(বুগাকম্) 
সিংহিকা স্থুবে পুত্রং রাহ চন্দ্রার্কমার্দনম্ | 

সুচন্দ্রং চন্দ্রহস্তারং তথা চন্দ্রপ্রমরর্দনষ্ ॥৩১॥ 

ক্রুম্বভাবং ক্রুরায়াঃ পুন্রপৌব্রমনন্তকম্। 
গণঃ ক্রোধবশো নাম ক্রুরকন্মাবিমার্দনঃ ॥৩২॥ 
দনায়ুষঃ পুনঃ পুত্রান্চত্বারোহস্থরপুর্জবাঃ |. 
বিক্ষরো বলবীবেন চ বৃত্রশ্চৈব মহান্থরঃ ॥৩৩| 

ভারতকৌমুদী 
তেষাঁং দশানাঁং নাঁমান্যাহ একাক্ষ__ইতি। অমৃতং যজ্ঞশেষং পিবতীতি অমৃতপঃ ॥২৯-_-৩০1 

সিংহিকাখ্যাষ! দক্ষতনযাযাঃ পুত্রচতুষ্টঘমাহ__সিংহিকেতি। “কশ্ঠগন্ত গৃহিণী তু সিংহিকা 

বাহুবাস্ততনযাঁবজীজনৎ” ইতি মৎস্তপুবাণবিবোধস্ত কল্পভেদাঙ্গীকাবেণ পবিহাধ্য: ৩১ 

ক্রোধাযা বংশমাঁহ-_জ্রবেতি। ক্ুবাযাঃ ক্রুবকার্্যাযাঃ ক্রোধাযা ইত্যর্থ;। তৎপুত্রাণা- 

মনস্তকত্বেহপি তন্মধ্যে প্রধানানাং চতুর্ণাং নামান্যাহ গণ ইতি 1৩২| 
দবনাযুঘঃ পুত্রানিদ্দিশতি দনাধুষ-_ইতি। এতেইপি স্থববিবোধিন ইত্যন্থবপুঙ্বা 

উচ্যন্তে ॥৩৩| 

ভারতভাবদীপঃ 
॥৬-৮॥ হন্তেতি বাক্যাবস্তে। প্রভবাপ্যবযুৎপত্তিগ্রলযম্ ॥৯--১৫| ভন্যজঃ পশ্চাজ্কাতঃ 

অত্যন্ত অধ্যবসায়ী ও মহাবলবান্ ছিলেন এবং তাহারাও দানববংশ প্রবন্তিত 

করিয়াছিলেন ॥২৮॥ 
সেই দশ জনের নাম_ একাক্ষ, অমৃতপ, প্রলম্ব, নরক, বাতাপি, শক্রতপন, 

শঠ, গবিষ্ঠ বনাযু এবং দীর্ঘজিহ্ব। ইহাদের অসংখ্য পুত্র-পৌত্র হইযা- 
ছিল ॥২৯-_-৩০॥ 

দক্ষতনযা সিংহিকার চারি পুত্র। তাহার মধ্যে জ্যোষ্ঠ- চন্দ্র ও সুর্যের 
উতগীড়নকারী রানু, দ্বিতীধ স্ুচন্দ্র; তৃতীষ চন্দ্রহস্তা এবং চতুর্থ চন্তপ্রমর্জন 1৩১ 

দক্ষতনয়া ক্রোধার অসংখ্য পুত্র-পৌত্র হইযাছিল « তাহাদের মধ্যে প্রধান চারি 
পুত্রের নাম ছিল-_গণ, ক্রোধবশ, ক্রুরকর্্মা ও অরিমর্দিন 1৩১1 

দক্ষহৃহিতা দনাধুরও চারি পুত্র হইযাছিল . তাহাছ্রে নাম ছিল- বিন) ন্জ 

বীর ও বুত্রঠ/৩৩1 



৭২৮ মহাভারতে আদি- 

কালায়াঃ প্রথিতাঃ পুন্রাঃ কলিকল্লাঃ প্রহারিণঃ। 
প্রবিখ্যাতা মহাবী্ধ্যা দানবেষু পরন্তপাঃ ॥৩৪॥ 

বিনাশনশ্চ ক্রোধশ্চ ক্রোধহন্তা তখৈব চ। 
ক্রোধশক্রস্তৈবান্তে কালকেয়া ইতি শ্রুচতাঃ ॥৩৫। 
অন্থবাণামুপাধ্যায়ঃ শুক্রস্তৃযিস্থুতোহভবৎ । 

খ্যাতাশ্চোশনসঃ পুত্রোশ্চত্বারোহস্থ্রযাজকাঃ ॥৩৬|॥ 

ত্বষ্টাধরত্তথাত্রিশ্চ দ্বাবন্তো রৌন্দ্রকম্মিণৌ | 
তেজসা! সূর্ধ্যসন্কাশা ব্রহ্মলোকপরায়ণাঃ ॥৩৭॥ 

ইত্যেষ বংশপ্রভব কথিতস্তে তরস্বিনাম্ | 

অন্্রাণাং স্ববাণাঞ্চ পুরাণে সংশ্রুচতে ময়! 1৩৮| 

| ভারতকৌমুদী 
কালাযাঃ পুত্রানাহ-_কালাঁা ইতি। কালকল্পা! বমতুল্যাঃ প্রহাবিণঃ শক্রঘাতকা: |৩৪| 
কালায়াঃ পু্রান্ গণযতি-_বিনাশন ইতি। তখৈব অন্তে কেচিৎ কালাধাঃ পুণ্রা আন্ তে 

অর্ধ এব কালকেয়া ইতি শ্রুতা বিখ্যাতাঁঃ ॥৩৫॥ 

অন্থ্বাপামিতি। বধিন্ুতো! ভূগুপুত্রঃ শুত্রত্ত অস্থবাণামূপাধ্যাযঃ অভবৎ্। উশনসম্তন্ত শুক্রন্ত 

চত্বাবঃ পুত্র এব অন্ুবষাজকাঃ খ্যাতাঁঃ ॥৩৬॥ 

কে তে চত্বাব ইত্যাহ-্বষ্টাধব ইতি। ত্তষ্টাধবঃ, অস্রিশ্চ, অন্যো ছো৷ তু বৌন্রকন্মিশো বৌনরঃ 
কর্মী চ ইত্যাথ্যো। বৌন্রকম্মিণী অভিচাবকর্্মনিবতৌ ইতি কেচিৎ। ব্রহ্গ বেদঃ লোকে 
লৌকিকং নীতিশান্ত্ তৎপবায়ণাঃ ॥৩৭1 

ইতীতি। পুবাণে সংশ্রুতঃ, তবদ্িনাং বলবতাম্ অস্থ্বাণাং স্ুবাণাঞ্চ, এফ বংশগ্রভবো 
বংশোধপত্তিঃ তে তব জমীপে, মযা ইতি কথিতঃ ॥৩৮| 

দক্ষতা কালান্ন পুত্রগণ অসুর্গণের মধ্যে মহাবলবান্, বর্মকল এবং শত্রহস্তা 
বলিরা প্রসিদ্ধ ছিলেন 1৩৪ 

কালার পুত্রগণই “কালকেয়নামে' বিখ্যাত। তাহাদের মধ্যে--বিনাশন, 
ক্রোধ ক্রোধহত্তা ও ক্রোধশক্র-_এই চারি জন প্রধান ছিলেন , আরও কতকগুলি 
পুত্র ছিল ॥৩৫॥ 

ভূৃগুর পুত্র শুক্র অস্থুরদিগের অধ্যাপক ছিলেন; তাহার চারি পুত্র অন্ুরগণের 
পুরোহিত হইয্লাছিলেন ॥৩৬| 

তাহাদের নাম-ত্বষ্টাধর, অভি, বৌন্র এবং কন্ম্ণ। তাহারা! সকলেই তৃর্য্ের 
তুল্য তেজীষান্ এবং বেদ ও নীতিশাস্ত্পরায়ণ ছিলেন ॥৩৭। 

আমি পুরাণে যেমন শুনিয়াছিলাম, তেমনি ভাবেই আপনার নিকট এই 
বুূলবান্ অস্থর ও স্ুরগণ্রে বংশোৎপত্তি বলিলাম ॥৩৮। 



পর্ববণি যস্িতযোহধ্যায়ঃ | ৭২৯ 

এতেষাং যদপত্যং তু ন শক্যং তদশেষতঃ | 

প্রসংখ্যাতুং মহীপাল ৷ গুণভূতমনন্তকমূ ॥৩৯॥ 
তাক্ষশ্চারিউনেমিশ্চ তথৈৰ গরুড়ারুণো । 

আরুণি্বারুণিশ্চৈব বৈনতেয়াঃ প্রকীর্ভিতাঃ ॥8০1 
শেষোহনন্তো বাস্থুকিশ্চ তক্ষকম্চ ভূজঙগমঃ | 

কুর্মশ্চ কুলিক শ্চৈব কাড্দরবেয়াঃ প্রকীন্তিতাঃ ॥৪১ 
ভীমসেনোগ্রসেনে চ সুপর্ণো বরুণস্তথা | 

গোপতিুতরাষ্ট্রশ্চ সূষ্ধ্যবর্চাশ্চ সপ্তম ॥৪২। 

স্থনেত্রঃ পত্রবানর্কস্তথা কাশীপতিশ্চ যঃ। 

সত্যবাগর্কপর্ণশ্চ প্রযুতশ্চাপি বিশ্র্তঃ ॥৪৩॥ 

ভীমশ্চিত্রবথ শ্চৈব বিখ্যাতঃ সর্বববিদ্বশী। 
তথা শালিশিব' বাজন্। পর্জন্যশ্চ চতুর্দশঃ 088॥ 

ভারতকৌমুদী 
এতেষামিতি। গুণভূতম্ অপত্যেষু অপ্রধানভূতম্, অনন্তকম্ অসংখ্যঞ্চ তত অপত্যম্ঠ 

অশেষতঃ সাকল্যেন, প্রসংখ্যাতুং ন শক্যম্ ॥৩৯| 
বিনতাধাঃ পুন্রান্ গণযতি-_তাক্ষণ ইতি। বৈনতেষা বিনতাঁধাং পুত্রাঃ ॥৪০। 

কত্রোঃ পুত্রানাহ-_শেষ ইতি। চকাবাদন্তেইপি। কদ্রোবপত্যানি কান্দ্রবেযাঃ ॥৪১1 

মুনিনামিকাধা দক্ষতনযাযাঃ পুত্রানিদিশতি-_ভীমেতি। বরুণ! দেব অপবে চ 
গন্ধর্ব্বাঃ 1৪২| 

তুনেত্র ইতি। শোঁভনে নেত্রে যন্ত স সুনেত্রঃ, পত্রবান্ বুবিধবাহনঃ, অর্কন্ত বিশেষণ- 

দ্ষমিদম্। সত্যবাক্ প্রযুত ইতি দ্বযমপি অর্কপর্ণস্ত বিশেষণম্। প্রকষ্টং যুতং যোগো যন্ত সঃ। 

ইমে গদ্ধর্বাঃ ॥৪৩| 

মহারাজ । ইহাদের যাহার! সন্তান ছিলেন, তাহারা প্রধান নহেন। অথচ 
অসংখ্য ; সুতরাং সম্পূর্ণভাবে তাহাদের সংখ্যা করা শক্তিসাধ্য নহে ॥৩৯। 

দক্ষতনয়! বিনতার পুত্রগণের নাম- তাক্ষর্য, অরিষ্টনেমি, গকড, অকণ, 
আকণি ও বাকণি ॥৪০॥ 

দক্ষনূতা কক্রর পুত্রগণের নাম-_শেষ, অনন্ত, বাস্ুকি তক্ষক, কুন্দম এবং 
কুলিক ইত্যাদি ॥৪১॥ 

দক্ষতনয়া মুনির পুত্রগণের নাম-_-ভীমসেন; উগ্রসেন, সুপর্ণ, বকণ, গোপতি, 
ধৃতরাষ্ট্, সূর্যাবর্চ, সুন্দরনরন ও বহুবাহনশালী অর্ক, কাশীপতি, সত্যবাদী ও যোগী 

(৪৩) হুনেত্র ইত্যা দিপাঁদদ্বযং কুত্রচিন্ন দৃহ্াতে | 

৯২ 



৭৩০ মহাভারতে আঁদি- 

কলিঃ পঞ্চদশস্তেঘাং নারদশ্চৈব যোড়শঃ | 
ইত্যেতে দেবগন্ধর্ব্বা মৌনেয়াঃ পরিকীর্ভিতাঃ ॥8৫॥ 
অথ প্রভৃতান্যন্যানি কীর্তয়িষ্যামি ভারত ! | 
অনবগ্যাং মনুং বংশামন্্রাং মার্ণণপ্রিয়াম্ ॥৪৬॥ 

অনূপাং স্থভগাং ভামীমিতি প্রাধা ব্যজায়ত। 
সিদ্ধঃ পুর্ণশ্চ বহিশ্চ পুর্ণীযুশ্চ মহাযশাঃ ॥৪৭॥ 
ব্রহ্মচারী বতিগুণঃ স্থুপর্ণ শ্চৈব সপ্তম | 
বিশ্বীবন্ুশ্চ ভানুশ্চ সুচন্দ্রো দশমন্তথ! ॥8৮॥ 

ইত্যেতে দেবগন্ধ্াঃ প্রাধেয়াঃ পরিকীর্ডিতাঃ | 

ইমং ত্বপ্নরসাঁং বংশং বিদ্িতং পুণ্যলক্ষণম্ ॥৪৯।॥ 
প্রাধাহসৃত মহাঁভাগা! দেবী দেবধিতঃ পুর! । 

, অলন্ুষ। মিশ্রকেশী বিদ্যুত্পর্ণ তিলোভমা ॥৫০॥ 

ভারতকৌমুদী 
ভীম ইতি। জর্কবিৎ সর্বজ্ঞ, বশী জিতেন্দরিয়স্ঠ, চিত্রবথত্ত বিশেষণদ্বযমেতৎ। গঞ্জন্তো 

দেবঃ, অপবে গন্ধররবাঃ 1981 

কলিবিতি। কলিনারদৌ দেবৌ। মুনেবপত্যানি পুমাংস ইতি মৌনেযাঃ ! দেবগন্ধর্ধা 
এতেযাঁং মধ্যে কেচিদ্দেবাঁঃ কেচিচ্চ গন্ধব্বা ইত্যর্থঃ ॥8৫| 

অথেতি। অথ দক্ষবন্াতঃ গ্রভৃতানি জাতানি, অন্তানি অপত্যানি। প্রাথা নাম 
দন্দতন্যা, ইতি অনবস্যাগ্রভৃতীবষ্টৌ কন্তা ব্যজাফত জনিতবতী। সকর্মকতবমার্যম্। 
সি্ধপূর্ণবহিষে। দেবা) অপবে চ গন্ধব্বাঃ। দ্েবগন্ধর্বা ইতি পূর্ববদ্যাখ্যানম্। প্রাধাযা 

অপত্যানি পুমাংস ইতি প্রাধেযাঃ। কিঞ্চ মহাভাগা প্রাধা দেবী, পুবা দেবধিতঃ পত্যুঃ 

অর্কপর্ণ, ভীম, সর্বজ্ঞ ও জিতেক্ড্ির চিত্ররথ, শালিশির, পর্জন্ত, কলি এবং নারদ । 

( ইহাদের মধ্যে। বণ, পর্জন্য, কলি ও নারদ--এই চারি জন দেবতা; আর 
সকলে গন্ধর্বব )॥৪২--৪৫। 

মহারাজ! দক্ষতনয়াদের আরও যে সন্তান হইরাছিল , তাহাঁও বলিতেছি। 
দক্ষতনঘা। প্রাধার আট কন্যা__অনবদ্ভা, মনু, বংশা, অসুর) মার্গণপ্রিয়া। 
অনুপাঁ, স্ুভগা! এবং ভাসী। সেই প্রাধার পুত্র দশটা-_সিদ্ধ, পুর্ণ, বনি, 

( এই তিন জন দেবত ); পূর্ণাধু! ব্রহ্মচারী, রতিগুণ, সুপর্ণ, বিশ্বাবন্থুঃ ভানু, 
এবং ঝুচজ্র (ইহারা গ্রন্ববর্ব)। আবার ভাগ্যবতী সেই প্রাধা দেবধি কশ্ঠপের 

(৪৭) অরূপাংনুভগাম্১'" 



পর্বণি যষ্টিতমোহধ্যায়ঃ । ৭৩১ 

অরুণা রক্ষিতা চৈব রস্তা তছন্মনোবমা | 
কেশিনী চ স্থবাহুশ্চ স্ুরতা স্থবজা তথা ॥৫১।॥ 
প্রিয়া চাতিবাহুশ্চ বিখ্যাতৌ চ হাহা হুহুঃ। 
তুম্থুরুশ্চেতি চত্বারঃ স্মৃতা৷ গন্ধর্ববনভমাঃ ॥৫২॥ (কুলকম্) 

অম্বৃতং ত্রান্ধণা গাবো গন্ধররাদ্নবসভ্তথা | 

অপত্যং কপিলায়ান্ত পুরাণে পরিকীন্ভিতম্ ॥৫৩| 

ইতি তে সর্ববভূতান।ং সম্ভবঃ কথিতো ময়া | 

যথাব পরিসংখ্যাতো গন্বর্ববাপ্দবসাং তথা ॥৫৪॥ 

ভূজঙ্গানাং স্থপর্ণানাং রুদ্রোণাং মরুতাং তথা । 
গবাঞ্চ ব্রাল্গণানাঞ্চ প্রীমতাং পুণ্যকন্ণাম্ ॥৫৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
কশ্তপাঁৎ, পুণ্যানি পুণ্যজনিতানি লক্ষণাঁনি সৌন্দধ্যাদীনি যন্ত তং তাদৃশম্, বিদ্রিতং বিখ্যাতিম্, 

ইমম্, অগ্গবসাং বংশম্ত অস্থত। অলম্বৃযাদীনি স্ুপ্রিযান্তানি অপ্দবসাং নামানি। হাহা হহঃ 
এতো বিখ্যাতৌ৷ দৌ। আর্যতবাচ্ছন্দোভক্গঃ সোচব্যঃ 1৪৬-_৫২॥ 

ইদানীং কপিলাযাঃ জন্তানানাহ_-অমৃতমিতি। অমৃতং স্থধা, ব্রাঙ্গণাঃ কাশ্তপগোত্রীযাঁঃ, 

গাঁবঃ, উক্তেতবে গন্ধর্ববাঃ, উক্তেতবা! অগ্সবসশ্ঠ, এতৎ অর্ধং কপিলাযা অপত্যম্ ॥৫৩। 
দক্ষতনযাঁসভ্তানকথনমুপসংহবন্নাহ__ইতীতি। হে বাজন্। তে তব সমীপে, মযা ইতি 

সর্ধভৃতানাম্ আদিত্যাদীনাম্ঃ সম্ভব উৎপতিঃ কখিতঃ , তথা গন্ধর্বাপ্মবসামপি সম্ভবঃ যথাবৎ 
পবিসংখ্যাত উক্ত 1৫৪1 

অখৈতেষাং জন্সবৃত্তান্তশ্রবণাদিষলমাহ ভূজঙ্গানামিতি। ভূজঙ্গানাং টা সপর্ণানাং 

গরুড়াদিপক্ষিণাঁম্, কন্দ্াণাং দেবানামঃ মকতাং বায়ুনামঃ গবাঞ্চ শ্রীমতাং পুণ্য- 

ওরসে এই অপ্দরাদিগকে প্রসব করেন-__অলম্বুযা, মিশ্রকেশী, বিহ্যৎপর্ণা, 
তিলোত্তমা, অকণী, রক্ষিতা, রস্তা; মনোরমা, কেশিনী, স্ুবাহু, সুতা, সুরজা 
এবং স্ুপ্রিযা | আর, অতিবানু, হাহা, ছুহু এবং তুদুক_-এই চারি জন গন্ধবর্বও 
প্রাধার পুত্র ॥৪৬--৫২॥ 

অমৃত, ত্রান্মণ, গক,অনেক গন্ধবর্ব ও অনেক অপ্দরা-_ইহারা দক্ষতনয়া কপিলার 
সন্তান , ইহা পুরাণে কথিত আছে ॥৫৩ 

মহারাজ । আমি এই আপনার নিকটে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তির কথা বলিলাম 
এবং গন্ধবর্ব ও অগ্সরাদিগের জন্মবৃত্তান্ত বিবৃত করিলাম ॥৫৪॥ 

সর্প, পক্ষী, কদর, বাধু, গক ও ধাশ্িক ত্রা্গণগণের জন্মবৃত্তান্ত আযু; ধর্ম ও 

(৫২)---হাহা হই: । 



৭৩২, মহাভারতে 

আয়ুষ্যশ্চৈব পুণ্যস্চ ধন্যঃ শ্রুতিন্খাবহঃ। 
শ্োতব্যট্চব সততং শ্রাব্যশ্চৈবানসৃষ়্তা ॥৫৬| (যুখকম্) 

ইম্ত বংশং নিয়মেন যঃ পঠেন্মহাত্ননাং ত্রান্ষণদেবলনিধো।। 

অপত্যলাভং লভতে স পু্লং শ্রিয়ং যশঃ প্রেত্য চ শোভনাং গ্তিম্ ৫৭ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহত্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ববণি 

সম্ভবে আদিত্যার্দিবংশকথনং নাম ষ্টিতফোহধ্যায়ঃ ॥০ *% 
৪ 
০ 

ভারতকৌমুদী 

কন্মণাং ব্রাঙ্গণানাঞ্চ, সম্ভব উৎপভিঃ, আধু্য আধঘুক্ষবঃ, পুণ্যঃ পুণ্জনক) ধন্যঃ প্রশংসাহ 

শ্রৃতিন্থখাবহশ্চ ১, অতএব অনস্্য়তা পরদোধাঁবিফাবমকুর্বতা জনেন, সততং শ্রোতব্যস্চ শ্রাব্যঃ 

আবধিতব্যশ্চ ॥৫৫--৫৬| 

ইম্মিতি। যে! জনঃ, ন্যিমেন ব্রননচর্্যাবলবনেন, মহাত্মনাম্ আদিত্যাদীনাম্ ইমং বংশম্, 
্রাহ্মণদেবসন্নিধৌ পঠেৎ, সূ জ্নঃ পুল প্রচুবম্ অপত্যলাভম্, শ্রিষং সম্পদম্ঃ যশশ্চ, প্রেত্য 
পবলোকে চ শোঁভনাঁং গতিং ব্রহ্মলোকাদিস্থানম্ লভতে 7৫৭] 

ইতি মহামহোঁপাধ্যায-ভাবতাচাধ্য-শ্রীহবিদাঁসসিদ্বান্তবাগীশভ্রাচার্যবিবচিতায়াং মহাভাবত- 
টাকাযাং ভাবতকৌমুদী সমাখ্যাধামাদিপর্বণি সম্ভবে ষষ্টিতমোইধ্যাঘঃ ॥০1 

-6৪-- 

ভারতভাবদীপঃ 
ক্রুবাধাঃ ক্রোধাযাঃ ॥৩২--৩৮॥ গুণভূতমপ্রধান্বূপম্ ॥৩৯--৫৬| ব্রা্মিণবৈদ্ধ- 

সন্নিধাবিতি পাঠে ব্রান্মণেষু বৈচ্যো বিদ্যাবান্ তত্সনিধৌ 1৫৭] 
ইতি শ্রীমহাভাবতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীষে ভাবতভাবদীপে যাষ্টতমোহ্যায়ঃ 1৬০ 

1১৬-৩১॥ 

শ্রুতিস্থুখ উৎপাদন করে এবং তাহ৷ প্রশংসার যোগ্য , অতএব অনুযাবিহীন লোক 
সর্বদাই তাহা শুনিবেন এবং শুনাইবেন ॥৫৫-_-৫৬| 

যে লোক শির়মপুরবক মহাত্মাদিগের এই জন্মবৃত্রান্ত ব্রাহ্মণ ও দেবগণের নিকটে 
পাঠ করিবে , সে লোক ইহলোকে প্রচুর সন্তান, সম্পদ ও যশ এবং পরুলোকে 
উত্তম স্থান লাভ করিবে ॥৫৭॥ 

স্প্পে0 382 সপ 
৩7৮০ 

» ০ যট্যটিতমোইধ্যাষ+১* পঞ্চযষ্টিতমৌহধ্যাষঃ,: দিষিট্িতমৌহধ্যায়ঃ ইতি পাঠতেদ্বাই। 



একফফটিতমোহধ্যায়ঃ | 
28 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 

ব্রহ্মণে! মানসাঃ পুত্র! বিদিতাঃ ষগ্মহ্ধয়ঃ | 

একাদশ সুতাঃ স্থাণোঃ খ্যাতাঃ পবমতেজনঃ ॥১) 

সুগব্যাধশ্চ সর্পশ্চ নিখ তিশ্চ মহাযশাঃ | 

অজৈকপাদহিত্রপ্নঃ পিনাকী চ পবস্তপঃ ॥২॥ 

দহনোহথেশ্বরশ্চৈব কপালী চ মহাত্যুতিঃ | 

্থাপুর্ভগশ্চ ভগবান্ রুদ্রো একাদশ স্মৃতাঃ ॥৩॥ 

মরীচিরঙ্গিরা অন্রিঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ভ্রতুঃ | 

ষড়েতে ত্রন্মণঃ পুত্র। বীরষ্যবান্তো মহ্র্ষয়ঃ ॥৪॥ 
সস পস্দপ্ি শা তি আসি শা পপি শশা 

ভারতকৌমুদী 

অঙ্গিঝঃপ্রভৃতীনাং পুত্রানভিধাতুং পুনব্র্ণো মানসপুত্রান্থদাহবতি-ত্রহ্ষণ ইতি। তথা 
স্থাণোঃ স্থিরিতব্ন্ত ত্ভৈব ব্রহ্মণঃ, কন্দ্াখ্যাঃ পবমতেজন একাদশ সুতাঃ খ্যাতাঃ “বন্গাদা- 

বাত্সনন্তল্যং স্থতং প্রধ্যাযতস্ততঃ ৷ প্রাছ্বাসী,ৎ প্রভোবদ্ধে কুমাবো নীললোহিতঃ ॥% 

ইত্যাদিবিষুপুবাণাঁৎ ॥১| 

তেষামেকাদশানাং কন্রাণাং নামান্যাহ-_মগেতি। অজৈকপাৎ ইত্যেকঃ অহিক্রা- 
শ্চাপবঃ ॥২| 

দহন ইতি। ভগবান্ মাহাত্যশালী। “ভগং শ্রীঃ কামমাহাত্ঘ্বীর্যযযন্তার্ককীন্তিষু 
ইত্যমরত ॥৩| 

অথ কে তে যডব্রহ্ষণো মানসা: পুত্রা ইত্যাহ-_-মবীচিরিতি। অত্র পাঠক্রমো নাদরণীয়ঃ, 
“মরীচিরভবৎ পূর্বং ততোহিত্রির্জগবানৃষিঃ* ইতি মহ্ম্ুপুবাণোক্তশাকক্রমস্ত তদপেক্ষয়া 
বলবত্বাৎ ॥৪1 

ভারতভাবদীপঃ 

্রদ্ষণ ইতি | বশ্মহর্ষষঃ স্থাণুশ্চ সপ্তম ইতি বোধ্যম। তত্রাদৌ স্থাণুসস্ততিমেবাহ-_ 

বৈশম্পাষন বলিলেন- ব্রহ্মার মানসপুত্র ছয় জন; তাহারা সকলেই জগৎ- 
প্রসিদ্ধ মহধি ছিলেন। আর, তাহারই পুত্র মহাতেজন্বী একাদশ কত্র ॥১1 

মুগব্যাধ, সর্প, নিখতি, অজৈকপাৎ, অহিত্রপ, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, কপালী, 
স্থাণু ও ভগ-_ইহারাই একাদশ কদ্র ॥২-_৩॥ 

ব্র্ধার মানসপুত্র ছয় জনের নাম-__মরীচি, অত্র, অঙ্গিরা। পুলস্ত্য। পুলহ এবং 
ক্রতু-_ইহারা সকলেই তপঃপ্রভাবশালী মহধি ছিলেন ॥8॥ 



৭৩৪ মহাভারতে আদি- 

্রযস্ত্গিরসঃ পুত্র! লোকে সর্বত্র বিশ্রুতাঃ। 
বৃহম্পতিরুতথ্যশ্চ সংবর্ভশ্চ ধূতব্রতাঃ ॥৫॥ 

অত্রেস্ত বহবঃ পুত্রাঃ আয়ন্তে মনুজাধিপ ! | 
সর্বেবে বেদবিদঃ সিদ্ধাঃ শাস্তাত্বানো মহ্ষয়ঃ ॥৬॥ 
রাক্ষমাশ্চ পুলস্ত্যস্ত বানরাঃ কিন্নরাস্তথা । 
যক্ষাম্চ মন্ুভব্যাত্র! পুক্রস্তিস্ত চ ধাঁমতঃ ॥৭॥ 

পুলহস্ত স্থুতা রাজন! শ্রভাশ্চ প্রকীর্তিতাঃ। 
মিংহাঃ কিম্পুরুষা ব্যাত্রা খক্ষা ঈহামৃগাস্তথা ॥৮॥ 

ক্রুতোঃ ক্রতুনমাঃ পুত্রাঃ পতঙ্গসহচারিণঠ | 
বিশ্রুতান্ত্রিধু লোকেষু সত্যব্রতপরাষণ।ঃ ॥৯॥ 

রক্ষত্জায়তা ুষ্টাদদক্ষিণান্তগবানৃষিঃ 
ব্রহ্মণঃ পৃথিবীপাল ! শাস্তাত্া স্থুমহাতপাঃ ॥১০॥ 

ভারতকৌমুদী 

মবীচিপুত্রাণীং পূর্বমতিধানীদিদানীং পাবিশেত্তাদ দিকঃগ্রভৃতীনাং পুত্রানাহ-_ভ্রয ইতি ॥৫1 
অত্রেবিতি। সিদ্ধা অণিমা্ৈশ্বয্যবস্তঃ, শান্তাত্মানঃ শমগুণশালিন: ॥৬| 
পুলস্তন্ত সন্তানানাহ-_বাক্ষসা ইতি। কিষন্তঃ কিন্নবা ইত্যর্থঃ ॥৭ 
গুলহস্ত পুত্রানিদিশতি পুলহস্তেতি। কিষন্তঃ কিল্পুরুঘা ইতি তাৎপর্যং পুলস্তযস্তাঁপি 

তাদৃশপুত্বোনেখাৎ। শর্ভাঁঃ শশী: খক্ষা ভলল,কাঃ, ঈহাসৃগাঃ কুকুর্বাকারব্যাদ্রাঃ 1৮ 
তরতুপুত্রানাহ--ক্রতোবিতি। ক্রতুদমা৷ যজ্জতুল্যপবিভ্রাঃ১ পতর্গসহচাবিণঃ কৃষ্যসহচবা 

বালধিল্যনামাঁনঃ । "পতঙ্গ পক্ষিস্থষ্যোৌ চ* ইত্যমব: ॥৯1 
অনিকার ভিন পুতরবহল্পতি উতব্য এব জব ইহার জি 
ভপস্বী ছিলেন ॥৫1 

মহারাজ ! অত্রির ব্ছুতর পুত্রের কথা শুনা যায়, তাহারাও সকলেই বেদবিৎ 
অপিমাদিসিদ্ধ এবং শমগুণশীলী মহত ছিলেন ॥৬| 

মহারাজ! ক্ষ; রাক্ষম। বানর ও কতকগুলি কিন্নর সেই জ্ঞানী পুলস্ত্যের 
সন্তান 1৭॥ 

শশক, সিংহ, ব্যা, ভল্লুক, কুকুরাকার ব্যাপ্ত এবং অপর কতকগুলি কিননর পুলহের সন্তান ৮1 
বজ্ঞেন্স তুল্য পবিত্র, সৃর্য্যের তুল্য তেজন্ী, সত্যবাদী, তপস্থী এবং ত্রিভুবন- 

বিখ্যাত বালথিল্যমুনিগণ ক্রতুর পুত্র ॥৯ 
(৮) .*শলভাঃ-নব্যাা ফক্ষা:...। 



পর্ববণি একবচ্টিতমোহধ্যায়। ৭৩৫ 

বামাদজায়তানৃষঠন্তা্য্যা তত্ত মহাত্বনঃ | 
তন্তাং পঞ্চাশতং কন্তাঃ স এবাজনয়ন্মুনিঃ ॥১১।॥ 
তাঃ সর্ববাস্তবনবগ্যাঙ্গ্যঃ কন্যাঃ কমললোচনাঃ। 

পু্রিকাঃ স্থাপয়ামাস নষটপুত্রঃ প্রজাপতিঃ ॥১২॥ 
দ্রদৌ স দশ ধরায় সপ্তবিংশতিমিন্দবে। 
দিব্যেন বিধিনা রাজন্! কশ্ঠপায় ত্রয়োদশ ॥১৩॥ 

নামতো৷ ধর্্মপত্্যস্তাঁঃ কীত্ত্যমানা নিবোধ মে। 
কীন্তিলন্নীর্রতিরমেঁধা পুণঠিঃ শ্রদ্ধা ক্রিয়া তথা ॥১৪। 
বুদ্ধল জ্জা মতিশ্চৈৰ পত্ত্যো ধর্মস্ত তা দশ । 
দ্বাবাণ্যেতানি ধর্মস্ত বিহিতানি হবয়ন্তুবা ॥১৫। 

ভারতকৌমুদী 
ইদানীং দক্ষস্তোরিপত্তিমাহ"দক্ষ ইতি । ব্রহ্মণো দক্ষিণাদঙুষ্ঠাদদিতি সন্বন্ধঃ ॥১০| 
বামাদিতি। তন্ত দক্ষন্ত ভারা প্রন্থতিনাম, মহাঁতনো ব্রহ্ষণঃঃ বামাদসুষ্টা্ৎ অজায়ত। স 

মুন্রন্দঃ, তন্তাং ভাধ্যাযাম্ পঞ্চাশতং কন্তা অজনযৎ ॥১১| 

তা ইতি। নষ্টপুত্রঃ স্যষ্টিবিস্তাবাষ পুত্রাণাং চিবপ্রস্থানানিরদিষ্টপুত্রঃ১ "অগ্ভাপি ন 
নিবত্তস্তে” ইতি শ্রীভাগবতাৎ, প্রজাপততরক্ষ় পুত্রিকাঁঃ স্থাপযামাস পুত্রিকাপুত্রবপা- 
শ্চকার ॥১২| 

দ্াবিতি। জ দক্গ* দিব্যেন স্বগীষেণ, বিধিনা শাস্ত্রে, দশ কন্তা! ধর্মায়, সঞ্তবিংশতিং 

কন্! ইন্্বে চন্দ্রা, ভ্রযোদশ কন্তাশ্চ কশ্যপায দদৌ ॥১৩1 

নামত ইতি। তা ধর্মপত্যঃ, নামতঃ কীত্যমাঁনা বর্তুত্তে, তচ্চ মে নিবোধেত্যর্থঃ ॥১৪| 

ভারতভাবদীপঃ 
একাদশেতি ॥১--৭॥ উহামৃগা বৃকাঃ ৮ পতঙ্গনহচাবিণঃ সু্্যসহচরা বাঁলখিল্যাঃ 

মহারাজ । শমগুণশালী ও মহাতপত্বী দক্ষ, ব্রদ্মার দক্দিণ অদুষ্ঠ হইতে 
জন্মগ্রহণ করেন ॥১০॥ 

দক্ষের ভার্ধ্যা প্রস্থৃতি, ব্রহ্মার বাম অন্ুষ্ঠ হইতে জন্মিষাছিলেন ; তীহার 
গর্ভে দক্ষ পথণশটী কন্যা উৎপাদন করেন ॥১১॥ 

পুত্রগণ নিকদেেশ হইয়। গেলে, দক্ষপ্রজাপতি, সর্ব্বাঙ্গনুন্দরী ও পদ্মনযন। 

সেই সকল কন্যাকে পুত্রিকাপুত্র করিয়াছিলেন ॥১২॥ 

মহান্নাজ ! দক্ষপ্রজাপতি সেই পঞ্চাশটী কন্তার মধ্যে দশটী ধর্মকে, 

সাতাইশটী চন্দ্রকে এবং তেরটী কশ্যপকে শাস্সানুসারে দান করেন ॥১৩॥ 

ধর্মের পত্বীগণের নাম বলিতেছি, শ্রবণ ককন ; কীন্তি, লক্ষ্মী পতি, মেধা, 



৭৩৬. মহাভারতে আদি- 

সপ্তবিংশতিঃ সোমস্ত পত্যো লোকেষু বিশ্রুতাঃ | 

কালস্য নয়নে যুক্তাঃ দোমপত্ত্যঃ শুচিত্রতাঃ ॥১৬॥ 

সর্ববা নক্ষব্রযোগিন্যো লোকযাত্রা বিধানতঃ। 
পৈতামহো মনুর্দেবস্তত্ত পুত্রঃ গ্রজাপতিঃ। 
তন্তাষ্টৌ বসবঃ পুক্রান্তেষাং বক্ষ্যামি বিস্তরমূ ॥১৭] 
ধরে গ্রবশ্চ সৌমস্চ অহশ্চৈবানিলোহনলঃ। 
প্রত্যুষণ্চ প্রভাদশ্চ বসবোহফৌ প্রকীন্িতাঃ ॥১৮। 

ভারতকৌমুদী 
বুদ্ধিরিতি। মতিরিচ্ছা। এতানি কীত্ঠাদীনি, ধর্ধন্ত ছাবাণি লাভোপাধাঃ। তথা চ 

লোকে যথা শিল্পিপত্বীং দ্বাবীরুত্য শিল্পী লভ্যতে, তথা কীততিপ্রভৃতীদ্ববীরৃত্য ধন্মো লভ্যত 

ইত্যাশযঃ ॥১৫। 
সঞ্চেতি। নয়নে শুভাশুভাদিনিবপণে, যুক্তা উপযোগিন্ঃ ৷ শুচিত্রতাঃ পবিভ্রনিয়মাঁঃ ॥১৬॥ 

নন্গ সোমপত্্যঃ কথং কালনিকপণে উপযোগিন্তো ভবিতুমর্হস্তীত্যাহ--সর্বা ইতি। জর্বা 
এব অশ্িন্তাদয়ঃ সোমপত্্যঃ, নক্ষত্রযো গিন্তো নক্ষত্রাত্মিকাঃ ১ অতএব লোকযাত্রাবিধানতো 

লৌকিকবিবাহার্দিব্যবহাবায় বর্তন্তে। তত এব চ তাসাং কালন্ত* শুভাশুভাদিনিরূপণে 
উপযোগিত্বমিতি ভাবঃ। মন্ছর্দেবং পৈতামহঃ পিতামহন্ত ব্রঙ্গণঃ পুত্র, তত্ত চ মনোঃ পুত্রঃ 
গ্রজাগতিনাঁম। তন্ত প্রজাপতেশ্চ অক্টো বসবঃ পুত্রাঃ ৷ ষট্পদমিদং পদ্যম্ ॥১৭॥ 

অথ কাঁনি তেষাং বন্গুনাং নাযানীত্যাহ--ধব ইতি। সোমশ্তন্ত্রঃ 1১৮| 

ভারতভাবদীপঃ 
৯--১৪| বুদ্ধিশিশ্চয়ঃ। মতিঃ পরামর্শঃ | কীর্ত্যাদয়ো দশ, ধর্দ্বারাণি ধর্মপ্রবেশমাগাঃ 

॥১৫। নয়নে জ্ঞাপনে ॥১৬|॥ নক্ষত্রযোগিন্যো। নক্ষত্রনামযুক্তাঃ | বিধানতঃ বিধানার্থমভবন্ । 
পৈতামহো! দেবো ধর্মঃ, পিতামহস্তনাজ্জাতত্বাৎ। ততন্ত পিতাঁমহন্ত পুত্রো দক্ষ, তদহুা- 

জ্বাতত্বাৎ। তন্ত সন্বন্ধিনী বস্থনামী কন্যা ১ তন্তাং ধন্মাসবোহষ্টৌ জাতা ইত্যর্থ। “্বসোস্ত 

পুষ্টি) শ্রদ্ধা, ক্রিয়া; বুদ্ধি, লজ্জা এবং মতি-_-ইহারা দশ জন ধর্মের পত্ী। ত্রহ্ধা 
ইহাদদিগকে ধন্মলাভের উপাধবপে স্থষ্টি করিয়াছেন ॥১৪--১৫॥ 

চন্দ্রের সাতাইশটা স্ত্রী জগদিখ্যাত; তাহারা সময়ের শুভাশুভনিরূপণে 
উপযোগিনী ॥১৬॥ 

তাহারা সকলেই লৌকিক ব্যবহার সম্পাদনের জন্য নক্ষত্রৰপে অবস্থান 

করিতেছেন। ত্রন্ধার পুত্র মন: মন্ুর পুত্র প্রজাপতি, প্রজাপতির পুত্র অষ্ট বন্ধু, 
তাহাদের নাম বলিতেছি ॥১৭॥ 

ধর, গ্রব, চন্দ্র, দিন, বাধু, অগ্ঠি, প্রত্যুষ ও প্রভাস-_এই আট জন বন্থু॥১৮॥ 



পর্ববণি একবস্ভিতমোহধ্যায়ঃ। হও 
ধুমায়াস্ত ধরঃ পুৰ্রে) ব্রন্মবিদ্তো ্রুবস্তথা 
চন্দ্রমীস্ত মনস্বিন্যাঃ শ্বাসায়াঃ শ্বসনস্তথা ॥১৯॥ 
রতার়াশ্চাপ্যহঃ পুত্রঃ শাণ্ডিল্যাশ্চ হুতাশনঃ। 
প্রত্যুষস্চ প্রভাসশ্চ প্রভাতায়াঃ স্থতে স্থৃতো ॥২০॥ 
ধরস্ত পুত্রো ভ্রবিণো হুতহব্যবহস্তথা | 
ঞ্রবস্ত পুত্রে। ভগবান্ কালো লোকপ্রকালনঃ ॥২১॥ 
সোমস্ত তু স্থতো বর্চা বর্চন্বী যেন জায়তে। 
মনোহরায়াঃ শিশিরঃ প্রাণোহথ রমণস্তথা ॥২২॥ 
অহুঃ স্তত্তথা জ্যোতিঃ শমঃ শান্ত্তথা মুনিঃ। 

অগ্নেঃ পুত্রঃ কুমীবস্ত শ্রীমান্ শরবণালয়ঃ ॥২৩| 
ত্ত শাখো বিশাখস্চ নৈগমেয়ম্চ পৃর্ঠজঃ | 

ভারতকৌমুদী 
নন্থু কন্তা গর্ভে কো বন্থর্জাত ইত্যাহ-_ধূমাযা ইতি। ধুআাদঘঃ সপ্ত প্রজাপতেবেব পত্যুঃ| 

বরহ্নবিচ্ধে| ব্রন্মবিদ্যাখ্যাযাঃ পুত্রঃ ॥১৯। 

বতাঁষা ইতি। একন্তা এব গ্রভাতাযাঃ প্রত্যুষপ্রভাসাখ্যো৷ ছে স্ৃতাবিত্যর্থ ॥২০] 

ধবস্তেতি। লোঁকন্ত প্রকালনঃ সংহত্তী ॥২১] 

সোমস্তেতি। মনোহবাষ! বোহিণ্যাঃ তদাখ্যাষা অন্তপত্্যা বা গর্ভে, সোমস্ত চন্দ্ম্ত স্থৃত 
ইতি সন্বন্ধঃ। যেন চন্দ্রপুত্রেণ ব্চসা, লোকো বর্চন্বী তেজন্বী জাঁষতে ॥২২| 

'অন্ ইতি শ্রীমান্ পবমস্থন্দব:, শববণালযঃ শববণজন্মা ॥২৩| 
ভারতভাবদীপঃ 

বসবঃ পুত্রা ইত্যন্তত্রোক্েঃ ॥১৭--১৮| ধুতরা ইতি। বসোবেব ধুআদীনি নামাস্তবাণি 

ধার পুত্র ধর; ব্রন্মবিদ্ভার পুত্র গ্রুব। মনব্িনীর পুত্র চন্দ্র, শ্বাসার পুত্র 

বাষু, রতার পুত্র দিন, শাগ্ডিলীর পুত্র অগ্নি এবং প্রভাতার পুত্র প্রত্যুষ ও 
প্রভাস ॥১৯-_২০॥ 

ধরের পুত্র ভ্রবিণ ও হুতহব্যবহ এবং গ্রুবের পুত্র মাহাত্যশালী লোক- 
সংহ্র্তা কাল ॥২১। 

চন্দ্রের ওরসে রোহিণীর গর্ভে চারিটী পুত্র জন্মে বর্চাঃ শিশির, প্রাণ ও 

রমণ , ইহার মধ্যে বর্চা দ্বারাই লোক তেজন্বী হইয়া! থাকে ॥২২। 

দিনের পুত্র চারি জন__ জ্যোতি, শম, শান্ত ও মুনি এবং অগ্নির পুত্র কুমার 1 

তিনি পরমন্ুন্দর ছিলেন এবং শরবণে জন্মিরাছিলেন ॥২৩| 
৯৩ 



8৩১ মহাভারতে আরদি- 

অনিলস্য শিবা ভার্ধ্যা তস্তাঃ পুত্রো যনোজবঃ। 

অবিজ্ঞাতগতিশ্চৈৰ দো পুত্রোবনিলস্ত তু ॥২৫। 
প্রত্যুস্ত বিদুঃ পুত্রম্বষিং নান্সাহথ দেবলমৃ। 

ছো৷ পুত্র দেবলম্তাপি ক্ষমাবন্তে। মনীঘিণ। ॥২৬| 

বৃহস্পতেস্ত ভগিনী বরক্ত্রী ব্রন্মবাদ্দিনী । 

যোগসক্তা জগণ কৎসুমসক্ত বিচচাব হ ॥২৭॥ 

মবীচেঃ কশ্ঠপঃ পুত্রঃ কণ্ঠ পন্ত স্তুবান্ুরাঃ | 

গ্রভাদস্য তু ভার্য্যা না বসৃনামক্টমস্ হ। 
বিশ্বকর্মা মহাভাগো জজ্জে শিল্পপ্রজাপতিঃ ॥২৮॥ 

তন্তেতি। তন্ত কুমাবন্ত, পৃষ্ঠজঃ অন্থজো ভাতা । কৃত্তিকাঁভিঃ যড়ভিঃ অভ্যুপগ্ভেঃ 

প্রাপ্েঃ পবিপালনাদিত্যর্থঃ ॥২৪॥ 

অনিলন্তেতি। শিব! তদাখ্যা ॥২৫॥ 

প্রত্যুষস্তেতি। দেবলপুত্রযোন্তত্র নামনী নাখ্যাতে ॥২৬ 
1 বৃহস্পতেবিতি। ভগিনী অদ্দিবসম্তনযেত্যর্থ» ববস্তী উত্তমনতরী, ব্রঙ্গবা্দিনী বেদবক্তণী। 

দদ্বিবিধা ভ্িষঃ সচ্যোবধেবা ব্রদ্গবাদিন্য*5” ইত্যারিযমবচনাদত্তি হি জ্ীণামপি ব্রহদবাদিত্বং 
মৈত্রেষ্যা্দিবৎ। অসক্ত। বিষষেধু নিলিপ্তা, বিচচাব বিবাহাঁৎ প্রািতি ভাবঃ ॥২৭ 

প্রভাসভ্তেতি। সা বৃহস্পতিভগিনী, বস্থনাং মধ্যে অষ্টমন্ত প্রভাসন্ত ভাধ্যা আসীৎ। 

শির্ন্ত প্রজাপতি; আরিকর্তীা, মহাভাগো বিশ্বকম্মা, তাঁভ্যাং জজ্ঞে 1২৮ 

কুমারের কণিষ্ঠ ভ্রাতা তিন জন--শাখ, বিশাখ এবং নৈগমেয় ! ছয জন 
কৃত্তিকা কুমারকে পরিপালন করিয়াছিলেন বলিয়া, তাহার নাম হইয়াছিল 
কাত্তিকেয়? ॥২৪। 

বাধুর স্ত্রীর নাম শিবা; তীহার গর্ভে বায়ুর ওরসে দুইটা পুত্র জন্মে; 
তাহাদের নাম-_মনোজব ও অবিজ্ঞাতগতি ॥২৫॥ 

প্রত্যুষের পুত্রমহধি দেবল, দেবলের ছুইচী পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহার! 
ক্ষমাশীল ও জ্ঞানী ছিলেন ॥২৬| 

বৃহস্পতির পরমাস্থন্দরী একটী ভগিনী ছিলেন; তিনি যোগে প্রবৃত্ত থাকিয়া 
বেদবন্তৃতা করিতেন এবং সর্বত্র নিলিগ্ত থাকিয়া! বিবাহের পুবের্ব সমস্ত জগতে 
বিচরণ করিতেন ॥২৭॥ 

বন্ুগণের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ প্রভাস বৃহস্পতির সেই ভঙগ্সিনীকে বিবাহ 
করেনঃ তাহার গর্ভে প্রভাসের ওরসে আদিশিল্পকর্তী বিশ্বকন্মী জন্মিয়া 
ছিলেন ॥২৮৷ 



বৰা, এস্বভিতমোহধ্যায়ঃ | ৭৩৯ 

কর্তা শিল্পসহআণাং ভ্রিদশানাঞ্চ বদ্ধীকিত । 

ভূষণানাঞ্চ সর্ব্বেষাং কর্তী শিল্পবতাং ববঃ ॥২৯| 

যো দিব্যানি বিমানানি ভ্িদশানাং চকার হ। 

মনুষ্যাশ্চোপজীবস্তি যন্ত শিল্পং মহাজবনঃ । 

পুক্তযন্তি চ যং নিত্যৎ বিশ্বকন্মাণমব্যযম্ ॥২ ০| 

স্তন দক্ষিণ ভিত্তা ব্রন্ধণো নববিগ্রহঃ | 

নিঃস্যতো৷ ভগবান্ হ্ম্মাঃ সর্বব- লাকমুখীবহঃ ॥৩১॥ 

্রযস্তম্য বরাঃ পুত্রাঃ সর্বভূতমনোহবাঃ | 

শমঃ কামন্চ হর্ষশ্চ তেজনা লোকধারিণঃ ॥৩২॥ 
সি 

শ শ 

ভারতকৌমুদী ৃ 
অথ দ্বাভ্যাং বিশ্বকর্মাণং বিশিনই-_কর্তেতি। ত্রিদশানাং দেবানাঞ্চ, বর্দকিত্ক্ষা আদীৎ 1২৯| 

যইতি। উপজীবস্তি আশ্রিত্য জীবিকাং নির্বাহযন্তি। কিঞ্চ মন্ুয্যাঃ, যং বিশ্বকর্দাণম্, 
অব্যঘম্ অবিনশ্ববম্ ঈশ্ববং মন্যমান! ইতি শেষঃ, নিত্যং সর্বদা পুজযত্তি। তথা] চ স্যাঁকুক্্মাপ্জলৌ 
-_যং কাববোহপি বিশ্বকর্শেত্যুপীসতে”। ষট্পদৌোইযং শ্লোকঃ ॥৩০| 

ধর্মোৎপত্তিমাহ-_্তনমিতি। সর্ধলোঁকহ্খাবহো! ভগবান্ ধর্শঃ, নববিগ্রহো মন্ুয্যাকারঃ অন্, 

ব্রহ্দণো দক্ষিণং স্তনং ভিত্ব নিঃব্যতো। বভূব ॥৩১ 

ত্রয ইতি। তত্ত ধর্মন্ত । ববা উৎকষ্টাঃ। তেজস1 প্রভাবেণ লোকধারিণো জগৎ- 

পালকাঃ ॥৩২| 

ভার্তভাবদীপঃ 
কল্পভেদাঁৎ। অন্তা| এতাঃ ন দক্ষকন্তা ইতি বা ॥১৯--২৩॥ কৃত্তিকানাঁং যগীং মাতৃত্বেনাভ্যুপ- 

শিল্পিশ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্মা দেবগণের ছুতার ছিলেন এবং তিনি নানাবিধ শিল্প ও 
সর্বপ্রকার অলঙ্কার আবিষ্কার করিয়াছিলেন ॥২৯॥ 

ধিনি দেবগণের জন্য উৎকৃষ্ট বিমান সকল নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং শিল্পী 
মনুপ্যেরা যে মহাত্বার আবিষ্কৃত শিল্প অবলম্বন করিয়া জীবিকা নিব্বাহ করে এবং 
ঈশ্বর মনে করিয়া যে বিশ্বকর্মাকে সবর্বদা পুজা করিয়া থাকে ॥৩। 

সমস্ত লৌকের একমাত্র স্থুখের কারণ ভগবান্ ধর্ম মন্তুষ্ের আকৃতি ধারণপুর্বক 
ব্রহ্মার দক্ষিণ স্তন বিদারণ করিযা নির্গত হইবাছিলেন ॥৩১॥ 

সেই ধর্মের তিনটা পুত্র জন্বিয়াছিলেন ; তাহারা পরমসুন্দর ও মহাগুণবান্ 
ছিলেন ; তাহাদের নাম__শম, কাম ও হর্ষ; ইহারাই আপন আপন প্রভাবে 
লোকরক্ষা করিয়! থাকেন ॥৩২॥ 



884 মৃহাভারতৈ আদ- 

কামন্ তু রতি্ভার্ধ্যা শমস্ত গ্রাপ্তিরঙ্গনা । 
নন্দা তু ভার্ধ্যা হ্ষস্ যাস্থু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥৩৩| 
মরীচেঃ কশ্যপঃ পুতরঃ কণ্যপন্ত স্থবান্থরাঃ। 
জজ্ঞিরে নৃপশাদদচল ! লোকানাং প্রভবস্ত লঃ ॥৩৪॥ 
তাস তু সবিতূর্ভার্ধ্যা বড়বারূপধারিণী | 
অসুযুত মহাভাগা! সান্তবিক্ষেহশ্থিনাবুভৌ ॥৩৫॥ 

ঘবাদণৈবাদিতেঃ পুত্রোঃ শক্রমুখ্যা নবাধিপ 11 
তেষামবরজো বিষুগ্ত্র লোকা? প্রতিন্ঠিতাঃ ॥৩৬| 
্রয়ন্ত্রংশত ইত্যেতে দ্েবান্তেষামহং তব । 
অন্থয়ং সম্প্রবন্থযামি পক্ৈশ্চ কুলতো গরান্॥৩৭1 

ভারতকৌমুদী 
কামশ্তেতি। প্রপ্তিাম অনা ্্ রী। যাস রত্যািু সথিতান, লোক: প্রতিষ্িতা অবস্থতুং 

শক্তাঁঃ | বত্যাগ্ন্ততমাভাবে আশ্বাসাভাবাম্মবণাবস্ঠন্তাবি ইতি ভাবঃ 1৩৩ 
মবীচেবিতি। স্গবাস্থবান্তিদাদয় ইত্যর্থ পুত্র জজ্ঞিবে। প্রভবত্যন্মাদিতি প্রভবঃ 

কারণম্, স কগ্তপ এব প্রায়েণ লোঁকাঁনামূৎ্পাঁদক ইত্যর্ঘ, অদিত্যাদিযু ভ্রযোদশস্থ সত্রীযু 
নানাবিধপ্রাধ্ুৎপাঁদ না 1৩৪| 

্বাসত্রীতি। সবিতুঃ হুয্যন্ত ভা্যা মহাভাগ! সা! প্রসিদ্ধা ত্বাস্্রী, বভবা অশ্থা তত্রপধাঁবিণী 
সতী, অস্তরিক্ষে আকাশে, উভৌ অশ্বিনৌ অশ্থিনীকুমাবদ্ধধম, অন্গুয়ত সভাধ্যন্ধ্যন্তাকাশ এব 
ভম্ণাৎ ॥৩৫] 

দাদশেতি। শত্রমুখ্যা ইন্রগ্রভৃতযঃ। তে দাদশ তু প্রাগেব নাঁমতো৷ গণিতাঁঃ। অববজঃ 
কণিষ্টঃ, বিঝুর্বামনাবতাবঃ। প্রতিচিতা বিশ্বস্তবত্বার্দিতি ভাবঃ ॥৩৬॥ 

ভার্তভাবদীপঃ 
পত্তেবদ্গীকাবাঁৎ ॥২৪--৩১| ত্রয ইতি। অত্র ধর্শসত্তানানাং সর্কেরষাঁং নামান্তঘর্থকাঁনি 
॥৩২--৩৪॥ বড়বা অশ্বা। অন্তবিক্ষে অশ্বিনাবস্থত নাঁসিকযা শুক্রপ্রক্ষেপাঁৎ ॥৩৫--৩৬| 

কামের ভাধ্যা রতি, শমের ভার্ব্যা প্রাপ্তি এবং হর্ষের ভার্য্যা নন্দা ) ধাহাদের 
'উপরে নির্ভর করিয়া লোক সকল জীবন ধারণ করিয়া থাকে ॥৩৩| 

মহারাজ! মরীচির পুত্র কথ্প; সেই কশ্খপের পুত্রই দেবগণ ও অস্থুরগণ 
প্রভৃতি; সুতরাং কশ্ঠপই প্রায় প্রাণিগণের পিতা ॥৩৪। 

ুখ্য্যের সী ত্বান্ী ঘোটকীর বপ ধারণ করিধা আকাশে অর্থিনীকুমারদয়কে 
প্রসব করিবাছিলেন ॥৩৫।॥ 

মহারাজ! ইন্দ্রপ্রভৃতি বার জন অদিতির পুত্র; তাহাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ 
বামনবপী বিষণ ; ধাহার উপরে ত্রিভুবন প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ॥৩৬। 



পর্ববণি একবষ্টিতমোহ্ধ্যায়ঃ। ৭8১ 

রুদ্রাণাষপবঃ পক্ষঃ সাধ্যানাং মরুতাং তথা । 

বসুনাং ভার্গবং বিগ্যাদিশ্বেদেবাংস্তথৈব চ ॥৩৮| 
বৈনতেয়স্ত গরুড়ো বলবানরুণস্তথা | 

বুহস্পতিশ্চ ভগবানাদ্রিত্যেম্বেব গণ্যতে ॥৩৯|॥ 

অশ্থিনৌ গুহকান্ বিদ্ধি সর্বেবীষধ্যস্তথা পশুন্। 
এতে দ্েবগণা রাজন্! কীত্ভিতাস্তেইনুপুর্ববশঃ ॥৪০॥ 
যান্ কীর্ভরিত্বা মনুজঃ সর্ববপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। 
ব্রহ্মণে। হৃদয়ং ভিত্ত নিঃস্যতো ভগবান্ ভূগুঃ ॥৪১। 

ভারতকৌমুদী 
ত্রয ইতি। আঁদিত্যা দ্বাদশ, বসবঃ অক্টো, কনা! একাদশ, প্রজাঁপতিববট্কাবৌ চেতি 

্রযস্থিশৎ। অন্বং বংশম্। পক্ষৈবেকৈকশ্রেণিভিত কুলতঃ কুলৈশ্চ তেষাং গণান্ 

সম্প্রবন্গ্যামি 1৩৭ 

পক্ৈগর্ণান্ সম্প্রবক্তি-_রুদ্রাণামিতি। কদ্রাণামেকঃ পক্ষ: শ্রেণী, জাব্যানাম্ অপবঃ পক্ষ, 

মকতাং বস্থনাঞ্চীপ্যেবম্। ভার্গবমন্যং পন্দম্, বিশ্বেদেবাঁন্ তঞ্চেতবং পক্গং বিছ্যাদিত্যর্থঃ ॥৩৮1 

অথ বিনতাপুত্রগরুডাদযঃ কম্মিন্ পক্ষ ইত্যাহ_-বৈনতেয ইতি] আদিত্যেঘেব আদিত্যপক্ষ 
এব, বৈনতেযাদীনাং তদান্থকুল্যকবণাৎ পাগবাশ্বানাং পাগবপক্ষগণনাবদ্দিতি ভাবঃ ৩৯ 

অশ্বিনাবিতি। অশ্বিনৌ অশ্বিনীকুমাবদ্ধমম, গুহ্কান্ গুহ্কপন্দভুক্তৌ, যাশ্চ সর্ববোৌধধ্যঃ 
সস্ভি, তা অপি পশূন্ অপ্রকুষ্টচেতনত্বসাম্যাৎ পণুপন্সভূক্তাঁঃ, বিদ্ধি জানীহি। এতে শক্রাদযঃ 1৪০1 

যানিতি। কীর্ভযিত্বা জন্বৃত্তান্ততঃ । নিঃস্থতো৷ ব্রন্দণ এব সঙ্বন্নেন 1৪১1 

ভারতভাবদীপঃ 

্রযস্ত্িশৎ অক্টো! বসবঃ, একাদশ কদ্রাঁ ছাদশাদিত্যা প্রজাপতিশ্চ, ববট্কাঁবশ্চ 1৩৭--৪১] 

এই তেত্রিশ জন দেবতা (আদিত্য ১২, বসু ৮ কদ্র ১১, প্রজাপতি ১ এবং 
বষট্কার ১); আমি আপনার নিকট তাহাদের বংশ এবং শ্রেশীক্রমে ও বংশক্রমে 
পক্ষ-দেল) গুলি বলিতেছি ॥৩৭॥ 

কদ্রগণ একদল, সাধ্যগণ আব একদল; মকদ্গণ "অন্য দল, বন্গুগণ অপর দল 

এবং ভার্গব ও বিশ্বেদেবগণ অপর ছুই দল ॥৩৮। 

বিনতানন্দন গকড় ও অকণ এবং অঙ্গিরার পুত্র রহস্পতি_ ইহারা আদ্তা- 
দলের মধ্যেই গণ্য হইবা থাকেন ॥৩৯| 

অশ্বিনীকুমারদ্বরকে গুহাকের অন্তর্গত এবং যে সকল তবলিতা তাছে। বে- 
গুলিকে পশুর অন্তর্গত বলিবা জানিবেন। মহারাজ! হ্রাপনার নিকউ আমু 
পুধিবক এই দেবগণের জন্মবৃত্তান্ত বলিলাম 13০1 



৭8২ মহাভারতে আদি- 

ভূগোঃ পুত্রঃ কবিবিদ্বান্ শুক্রঃ কবিন্থুতো গ্রহঃ। 

ব্রেলোক্য প্রাণযাত্রার্থং বর্ষাবর্ধে ভয়াভয়ে । 

্য়স্তুবা নিযুক্তং সন্ ভূবনং পরিধাবতি ॥৪২| 

যোগাচার্ধ্যো মহাবৃদ্ধির্দৈত্যানামভবদৃগুরু | 

স্থবাণাঞ্চাপি মেধাবী ব্রহ্মচারী যতব্রতঃ ॥৪৩॥ 

তন্মিন্ নিযুক্ত বিধিনা যোগক্ষেমায় ভার্গবে | 
ভন্যমুৎ্পাদযামাস পুত্রং ভূগুবনিন্দিতম্ 18৪) 

| ভারতকৌমুদী 
ভূগোঁরিতি। ববিস্ৃত ইত্যনেন ভূগোবপি কবিত্বং স্থচিতম্। স চ শ্ুক্রো গ্রহন 

'তরিলোক্যপ্রাণযাত্রার্থং স্থিতে যে বর্ষাবর্ষে বৃষ্্বুষ্টী ভযাভযে চ তযোধিষষে, শ্বযস্তুবা নিযুক্তে 
ব্যাপারিতঃ সন্, ভূবনং পবিধাঁবতি বিচবতি। ষট্পদ্মিদং পছ্ভম্ ॥৪২॥ 

যোগেতি। যোগাচার্য্যঃ স্বযং মহাযোগিত্বাৎ পবেষু যোগোঁপদেষ্টা। বযততব্রতো যত্বেন 
পালিততপোনিয়মঃ শুক্র: দৈত্যানাম্ অস্্বাঁণাং সুবাঁণাং দেবানাধাপি গুকবভব্খ যৌগবলা- 

দেকেনাত্বনা শুক্রবৃহস্পতিবপদ্ধধারণাঁৎ “বৃইস্পতিহি শুক্রো ভৃকেত্্রন্তাভযাযান্থবেভ্যঃ 
ক্ষয়াযেমামবিদ্যামস্থজৎ” ইতি মৈত্রাবকণীযশ্রুতেবিতি ভাবঃ ॥৪৩| 

তন্মিন্নিতি। তস্মিন তদুভযবপধাবিণি, ভার্গবে শুক্রে, বিধিনা ব্রহ্গণা, স্ুবাস্থ্বাণাম্, 
অনাগতন্তানযনং যোগঃ আগতন্ত রক্ষণং ক্ষেমং যোগযুভ্তং ক্ষেমং যোগক্ষেমং তট্মৈ মন্ত্রিত্ব 
করণায়েত্যর্থ, নিযুক্তে সতি, ভূপুঃ, অনিন্দিতং ধর্মাত্মানম॥ অতএব যশব্বিনং দীপ্ততপসঞ্চ, 

ভারতভাবদীপঃ 

শুক্রো গ্রহত্বাদেব লোকানাং প্রাণযাত্রাযাঁং বর্ষাবর্যাদ্িকার্যে নিযুক্তঃ ॥৪২। যোগাঁচার্ধ্য ইতি 
চাগী ব্যন্তৌ, সুবাণামেপি চ গুকবিতি সন্বন্ধ:। দেবানাঁং গুরুবেব যোগাচার্ষ্যো যোগবলেন 

মানুষ যাহ কীর্তন করিয়া সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। এদিকে ভগবান্ 
ভৃগু ত্রহ্মার হৃদয় ভেদ করিয়! নির্গত হইয়াছিলেন ॥৪১॥ 

সেই ভূগুর পুত্র শুক্র; তিনি যথাকালে কৰি ও জ্ঞানী হইয়া গ্রহগণের 
অন্তভুক্তি হন; তাহার পর ব্রহ্মা তাহাকে ত্রিভূবনের জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্ত 
বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ভয ও নির্ভরতা করিবার বিষয়ে নিযুক্ত করেন ; সেই অবস্থায় তিনি 
জগৎ বিচরণ করিতেছেন ॥২॥ 

বুদ্ধিমান্, মেধাবী, তপন্বী ও যোগশিক্ষক সেই ভূপগুর পুত্র, শুক্র ও বৃহস্পতিবপে 

দৈত্যগণ ও দেবগণের গুক হইয়াছিলেন ॥৮৩॥ 

শুক্র ও বৃহস্পতিবপী ভূগুপুত্রকে দৈতাগণ ও দেব্গণের মন্ত্রিত্ব করিবার 

জন্য বিধাতা নিযুক্ত করিলে, ভূগু চ্যবননামে আর একটী পুত্র উৎপাদন 
করেন; সেই চ্যবন যথাকালে তপস্থী, ধাম্মিক ও বশস্বী হইয়াছিলেন ₹ বে 



পর্ববণি একফষ্টিতমোহ্ধ্যায়ঃ। ৭8৩ 

চ্যবনং দীপ্ততপসং ধন্্াত্মানং যশম্বিনম্। 

যঃ স রোষাচ্চয,তো গর্ভান্মাতুর্মোক্ষায় ভারত ৷ ॥8৫॥ (যুগ্কমূ) 
আরুতী তু মনোঃ কন্যা তম্ত পত়ী মনীষিণঃ। 
উর্ববস্তস্তাং সমভবদুরুং ভিত্বা মহাযশাঃ ॥৪৩॥ 
মহাতেজা মহাঁবীর্ষ্যো৷ বাল এব গুণৈযু তঃ। 
খচী কস্তস্ত পুক্রস্ত জমদরগরি্ততোহভবৎ ॥8৭॥ 
জমদগ্রেত্ত চার আমন্ পুত্রা যহাত্বনঃ। 
রামস্তেষাং জঘন্যোহভূদজঘন্ৈগুণৈযু'তঃ। 
সর্ববশস্ত্েু কুশলঃ ক্ষত্রিয়ান্তকরো বশী ॥৪৮॥ 
ওর্ববস্যাসীৎ পুত্রশতং জমদগ্রিপুরোগমম্। 

তেষাং পুত্রপহত্রাণি বভূবুর্ভ্ূবি বিস্তবঃ ॥৪৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
চ্যবনং নাম, অন্তং পুত্রম্ উৎপাঁদযাঁমাস। যঃ স প্রসিদ্ধশ্যবনঃ পুলোমবাক্ষসাৎ মাতুর্নোক্ষায়, 

বৌষাৎ গর্ভাৎ চ্যুতে৷ বভৃব। ততদাখ্যানভূক্তম্ ॥৪৪-_-৪৫| 
আরুযীতি। মনোঁঃ কন্যা আকষী তু, মনীষিণৌ জ্ঞানিন:, তত্ত চ্যবনন্ত পত্বী আসীৎ। 

মহাষশ! ওর: তন্তা এব উরুৎ ভিন্বা, তন্তাম্ আরুত্যাং সমভবৎ ॥৪৬॥ 
মহেতি। তন্ত শ্ধবন্ত পুত্র খচীকঃ ১, তত খচীকাৎ্, জমদগ্রিবভূৎ ॥8৭| 
জমদগ্রেবিতি। জবন্তঃ কনিষ্ঠ; ১ অজঘন্তৈঃ অনিকৃষ্টেঃ। যট্পদমিদং পদ্ম্ ॥৪৮| 

খর্বন্তেতি। ,র্কস্তাপত্যমিত্যোর্ব খচীক এবেতি পূর্বোক্তেন ন বিবোধঃ ৷ জমদগ্িরেব 
ভারতভাবদীপঃ 

কাষদযং কৃত্বা দেবানামপ্যাচার্য্যোইভবদিত্যর্থঃ। তথাঁচ মৈত্রাবরুণীষে সমায়াতম্-_“বৃহস্পতিহি 
শুক্রো ভূত্ন্্স্তাভষাযাস্থবেভ্যঃ  ক্ষযাঁষেমামবিদ্যামস্থজৎ্” ইতি 18৩৪৯ ধর্শপ্রধানা 

চ্যবন পুলোমারাক্ষসের হস্ত হইতে মাতাকে যুক্ত করিবার জন্য, ক্রোধে মাতৃগর্ভ 

হইতে নির্গত হইয়াছিলেন ॥৪৪--৪৫॥ 
মন্ুর কনা আকষী সেই চ্যবনের পত্বী ছিলেন; সেই আকষীর উকদেশ 

ভেদ করিযা ওবর্ব জন্মিয়াছিলেন ॥৪৬॥ 

ওবর্ব বাল্যকালেই মহাতেজন্বী, অসাধারণ প্রভাবশালী ও অত্যন্ত গুণবান্ 
হইযাছিলেন। গর্বের পুত্র খচীক, খচীকের পুত্র জমদগনি ॥৪৭॥ 

জমদগ্নির চারিটী পুত্র হইযাছিল * তাহার মধ্যে রাম ছিলেন সর্ব কনিষ্ঠ; 

অথচ তাহার গুণ ছিল সবর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট । কেন না, তিনি সমস্ত অস্ত্রে নিপুণ ও 
জিতেন্দ্রির ছিলেন এবং ক্ষত্রিষকুল সংহার করিযা ছিলেন ॥৪৮। 



৭8৪ মহাভারতে আদি- 

ছ পুত্রৌ ত্রন্মণস্ন্যো যয়োস্ডি্তি লক্ষণমূ 
লোকে ধাঁতা বিধাতা চ যৌ৷ স্থিতৌ মনুনা নহ ॥৫০॥ 
তয়োবেব স্বসা দেবী লঙ্ষমীঃ পদ্মগৃহা শুভা | 
তন্তান্ত মাননাঁঃ পুত্রাস্তরগা ব্যোমচারিণঃ 1১১ 

ভারতকৌমুদী 
পুবোগমঃ প্রথমে ফন্ত তৎ। তেঘাং জমদক্নীতবৌর্বপুতাণাম্। অনেন চ ভুবি ভূপ্তবংশল্ত বিশ্তুবা 

বিস্তাবো জাত ইত্যর্থ; 1৪৯ নর 

দ্বাবিতি। ব্র্দণন্ত অন্তো ছো' পুত্র জাঁতৌ। লোকে যযৌঃ পুভ্রয়োবপবি, লক্ষণ 

কন্মফলনিষমনং তিষ্টতি। কিং নামান তাবিত্যাহ--ধাতেতি। যে ধাহৃবিষাঁতাকৌ- মুনা 

সহ সাম্যেন স্থিতৌ 1৫০1 

তষৌরিতি। পন্নগৃহী পদ্মালযাঁ, শ্তভ। শুভকাবিণী, লক্টীর্দেবী, তধযৌর্ধাতৃবিবাত্রোবে 

স্বসা ভগিনী ব্রন্দণ এব কন্তাসীদিত্যর্থ:। ব্যোমচাবিণস্তবগাঃ হুর্যারথনিযুদ্তাদয়োহহ্থাং 7৫১২ 

ভারতভাবদীপঃ 
হৃষ্টিকক্তা, অথাধর্মপ্রধানীং বিবহ্ুন্তত্র শ্রোতৃণামনাদরনিবৃত্যর্থমৃভয়দাধারণীং কৃষ্টিং মধ্যে 
প্রীহ-দ্বাবিতি। যয়োর্লক্ষণং লোকে তিষ্ঠতি, তাবন্তো ধর্মাবন্দ্ময়াৎ কা্টাৎ পরাবুদা- 
সীনৌ, ব্রন্ণঃ পুত্রৌ ১ যৌ ধাঁতা বিধাতা চেতি সংস্ঞাবন্তৌ। মনগুলা সহ নিত্যং স্থিতাবিতি 
যোজনা । ইয়মত্র প্রক্রিয়া-_“বৃতিতৎস্থচিদাভাসাবুভৌ ব্যাপ্ুবতো ঘটম্। তত্রার্জানং 
বিয়া নশ্বেদাঁভাদেন ঘটঃ স্কুবেৎ।” অন্তার্থঃ যী চীপপ্রভাচন্ুর্ভাং যুগপব্ঘটো ব্যাপ্যতে, 

তত্র প্রভয়া ঘটাঁবরকং তমো৷ নশ্যতি, চচ্টুঘা ঘট প্রকাশিতে. তদ্কৃতিতৎস্থচিদাভাসাভ্যাং 

ঘটাজ্ঞাননাশঘটন্ফুরণে ক্রিয়েতে ইতি। তে অত্র ত্রমাহ্বাভৃবিষাতৃদংজে। তয়োর্ক্ষণং 
জীভস্ফুবণাত্মকং লোকে দৃশ্ঠতে। জড়ো ঘট ম্ফুবতি ঘ্ট ইতি স্বুরণভম্তহ্র্যবিষাঁদরোর্মন। 
জীবো মনুন্তেন সহ নিত্যসত্বদ্ধ ধাতাবিধাতারৌ ৷ সুযুপ্তাবপি হুচ্মবৃতিন্ফৃবণয়ো: জন্থাঁৎ) 
"আনন্দভূক্ চেতোমুখঃ” ইতি ক্রতেঃ ন্খমহ্মস্থাপ্রমিত্যহুভূতসৌবুপ্তক্খপবামর্শা্চ। তত 
সর্কং দৃষ্টং শ্রতং ব্রহ্পুত্রাভ্যাং ব্যাপ্তং ব্রনৈব। তত্র দীপবছ্বাসীনোইপি চিদ্দাত্বা বুলি 
তাদাজ্যাধ্যাসাতদীর়দৌযাক্রান্তে৷ রাগদ্যোদিমানিব ভবতি। বিহবাংস্ত অর্ধন্ভ চিহ্লাসতুং মৃ। 

থচীকের জমদগ্িপ্রভৃতি একশত পুত্র জন্িয়াছিল; সেই পুত্রগণের আবার 
সহত্র পুত্র হইয়াছিল ; ইহাতেই ভূপগুর বংশ বিস্তার লাভ করিপ্বাছিল 1৪৯ 

ধাতা ও বিধাতা নামে ত্রন্ধার আর ছুইটা পুত্র জন্দিয়াছিল; ভাহারাই 
জগতে লোকের কর্মফল দিরা থাকেন এবং মন্ুর সঙ্গে সমানভাবে অবস্থান 
করেন 1৫০1 

মঙ্গলকারিনী ও পদ্মবাসিনী লব্মীদেবী, ধাতা ও বি্ধাতারই ভগিনী ব্রেন্দার 
কন্তা) ছিলেন ; আকাশচারী অশ্থগণ তাহারই মানস পুত্র 7৫১1 



পর্বরণি একষস্তিতমোহ্ধ্যায়ঃ ৭৪৫ 

বরুণস্য ভার্যা যা জ্যে্ঠা শুক্রান্দেবী ব্যজায়ত। 
তম্াঃ পুত্রং বলং বিদ্ধি স্তরাঞ্চ স্থরনন্দিনীম্ ॥৫২॥ 
প্রজানামন্নকামানামন্যোন্থপবিভক্ষণাৎ। 

অধর্স্তত্র সঞ্জাতঃ সর্ববভূতবিনাশকঃ ॥৫৩॥ 

ভারতকৌমুদী 
এবং ধর্মগ্রধানাং হ্টিমভিধায়েদানীম্ অধর্শপ্রধানাং স্থ্টিমভিধ্তে__ববণন্তেতি। যা দেবী 

্ক্রাদ্যজাষত, সা বকণন্ত জ্যোষ্টা ভাধ্যা আসীৎ্। তন্তা! বলং নাম পুত্রম্, স্থবাঁং নাম চ স্থবনন্দিনীং 

বকণদেবকন্যাম্ বিদ্ধি জানীহি। প্রথমপাঁদে অক্ষবাধিক্যমার্যম্ ॥৫২| 

গ্রজানামিতি। অন্নকামানাং ক্ষুধা অন্নং তুর্জানানামিত্যর্থ, প্রজানাং প্রাগ জাতানাং 

মন্বাদীনাম্, অন্যোন্থগবিভন্ণাৎ পবস্পবান্নভোজনাৎ, তত্র তদানীমেব, সর্বভূতবিনাশিকঃ, অধর্শঃ 

সপ্তাতঃ, স্বান্নভোজনস্তেব ধন্্যত্বাদিতি ভাবঃ ॥৫৩| 
ভারতভাবদীপঃ 

মিত্যেব পশ্যতি, তত্তাঃ কর্মজন্যত্বে উপাসনাজন্যত্বে বা অনিত্যত্বাপত্ভিঃ, প্রকাবাস্তবন্ত চাঁসম্ত- 

বাঁদিত্যাশক্াহ--তযোবেবেতি। যথা ধীন্ফ্বণে প্রমাণপবতত্ত্রে ন কর্ভ,যকর্ভ,মন্যথাকর্ভ.ং বা 
শক্যে, তখৈবেষং বিছ্বেতি সাদৃশ্ং স্বহ্থশন্দেন লক্ষ্যতে। দেবী ভ্যোতমাঁনা শ্ুদ্ধসত্মষী, 
অহং ব্রন্ধান্মীতিবাক্যজন্তা ধীবৃত্তিঃ। দশমস্তমিতি বাক্যজন্তা ধীবৃত্তি্শিমত্মিব ব্রহ্মতাঁবং 
জীবন্ত গোচবযন্তী। লক্ষ্মী পববরন্দোপলক্গকত্বাৎ। পদ্মগৃহা হৃদষগুহাষামেব স্ফবস্তী। শ্তভ] 
বন্ধননিবর্তকত্বাৎ। ন চৈবং বৃত্তিবিরযত্বে ব্রহ্মণোহনাত্বত্বং ঘটাদিবৎ স্তাঁদিতি বাচ্যম্। 
বৃস্তিব্যাপ্যত্বেংপি ফলব্যাপ্যত্বানন্গীকাবাঁৎ। যথোক্তম্--“ফলব্যাপ্যিত্বমেবাস্তি শাস্তৃত্িনিবা- 
কতম্। ব্রন্মণ্যজ্ঞাননাশাঘ -বৃতিব্যাপ্তিবপেক্ষ্যতে 1” ইতি। তথাচ বস্ততত্ববিবধিণ্যেব 
বিদ্যা অবিগ্োন্মুলিকা, ন কর্মোপাস্তিবূপা, যেনানিত্য। স্তারদিতি ভাঁবঃ। অন্তাঃ ফলমাহ-_ 

তন্তা ইতি। তন্ত। বিষ্যাষাঃ পুত্র ইব পুত্রাঃ ফলানি। মানসা মনঃসবপ্পমাত্রজন্তাঃ পিতাদষঃ | 
“সঙ্কল্দেবাস্ত পিতবঃ সমূত্তিষ্স্তি” ইতি শ্রতেঃ। অন্ত হার্দিব্রনধবিদঃ ৷ তুবগাঃ তুবং 
গচ্ছস্তি তে তুবগাঁ অছ্যো মনংসংহাধ্যা এব। যতো ব্যোমচাবিণঃ ব্যোয়ি হার্দাকাশে 

চাবিণঃ। “্য এবং বেরাহং ক্রহ্গান্জমীতি স ইদ্দং সব্ধ্ং ভবতি” ইতি শ্রতের্রর্দবিজ্ঞানাঁৎ 
সার্বাত্্যং স্বীযমবগচ্ছতঃ সর্নপ্রাপ্তিবস্তীত্যর্থ। তম্মাদধন্্প্রভবস্থষ্টশ্রবণেহপি ন বিগানং 
কাধ্যম্। সর্ধন্ত ব্রন্গমাত্রত্বাৎ 1৫১ এবমুপপাদিতাবস্তং ্্যন্তবং বজ্ত,মুপক্রমতে-_বকণস্তে- 
ত্যাদিনা। বরণস্ত শুক্রাৎৎ জ্যেষ্টা ভাঁধ্যা বলং পুত্রং স্থবাঞ্চ ব্যজাঁষতেতি সন্বন্ব: 

শুক্রাচার্য্যের কন্তা' বকণের জ্যেষ্ঠা ভার্্যা ছিলেন , তাহার গর্ডে বল নামে 
এক পুত্র এবং সুরা নামে এক কন্তা জন্মগ্রহণ কবিষাছিল ॥৫২॥ 

মনুপ্রভৃতি আদিপুকষেরা যখন পরস্পর পরস্পরের অন্ন ভোজন করিতে- 
ছিলেন, তখন তাহা হইতে অধর্্ম জন্মগ্রহণ করেন , তিনিই সমস্ত প্রাণীর বিনাশের 
কারণ ॥৫৩॥ 

৯৪ 



৭৪৬ মহাভারতে আদি- 

তন্তাপি নিখ্/তিার্্যা নৈর্খতা৷ যেন রাক্ষনাঃ | 

ঘোরা্তস্থান্ত্রয়ঃ পুত্রাঃ পাপকন্মরতাঃ মদা ॥৫৪॥ 

ভয়ো মহাভয়শ্চৈব মৃত্যুভূতীন্তকত্তথা । 

ন তন্ত পুত্রো ভার্য্যা বা কশ্চিস্ত্যস্তকো হি সঃ ॥2৫] 

কাঁকীং শ্টেনীং তথা ভাদীং ধৃতরাষ্্রীং তথা শুকীমৃ। 

তাত্রা তু স্থষুবে দেবী পঞ্চেতা লোকবিশ্রুতাঃ 1৫৬ 
উলুকান্ সুযুবে কাকী শ্ঠেনী শ্টেনান্ ব্যজায়ত । 

ভালী ভালানজনয়দগৃ্ডাংশ্চৈব জনাধিপ ! ৫৭ 
ধৃতবান্ী তু হংসাংশ্চ কলহংসাংশ্চ সর্ববশঃ | 
চক্রবাকাংস্চ ভদ্রা তু জনয়ামাস সৈব তু ॥৫৮| 

. দ 

তন্তেতি। তন্ত অধর্দন্তাঁপি, নির্খতির্নাম ভার্যযাঁসীৎ ; যেন হেতুনা, বাক্ষসাঁঃ, নির্খতেবপত্যানি 

গুমাংস ইতি নৈর্ধতা উচ্যন্তে। তন্তা নির্খতে* অপবেইপি পুত্রা ইত্যর্থ: 1৫৪1 

অথ কানি তেষাঁং নামানীত্যাহ ভয-_ইতি। ভূতান্তকঃ প্রাণিনাশকঃ। হি যম্মাৎস 
মৃত্যুঃ অন্তকঃ অতএব তন্ত কশ্চিৎ পুত্রো ভাটা বা নাঁপীৎ, সত্যে তু তাবপি নাশয়েদিতি 
ভাবঃ ॥৫৫॥ 

কাকীমিতি। তামরা নাম দেবী, এতাঃ কাকীগ্রভূতীঃ পঞ্চ কন্াঃ স্থযুবে * পুরুষানুলেখা- 

ম্ননঃসন্বলেনেতি বোধ্যম১ লক্ষ্মীবিব তুবগান্। পুবাঁণাস্তবে তু দক্ষকহ্া তাজ কশ্ঠপ- 

ভার্য্যোক্তা ॥৫৬1 

উলুকাঁনিতি। উলুকান্, পেচকান্, যোগ্যত্বাৎ কাকানপি, একন্তা এব ভাস্তা ভা- 
গৃ্ধযোঃ প্রসবব্।। ব্যজাযতেতি সকর্মকত্বমার্ষম্ ॥৫৭॥ 

ধুতেতি। সর্ধশঃ সর্ধবপ্রকাবান্। সৈব প্রাগ্ুক্তৈব ভন্রা 1৫৮ 

সেই অধন্মের ভাধ্যা ছিলেন__নির্ধতি;ঃ সেই নিখ্খতি হইতে বহুতর 
রাক্ষম জন্বিয়াছিল এবং সর্বদা পাপকর্মীসক্ত ও ভয়ঙ্করস্বভাব আরও তিন পুত্র 
নির্খতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিরা ছিল ॥৫৪॥ 

তাহাদের নাম--ভব, মহাভয় ও মৃত্যু। মৃত্যুর কোন পুত্র বা ভার্য্যা ছিল 
না। কারণ, স্বৃত্যু সমস্ত প্রাণীকেই সংহার করিরা থাকেন ॥৫৫॥ 

কাকী, স্টেনী, ভাসী, ধৃতরাষ্থ্রী ও শুকী বিশ্ববিখ্যাত এই পাচটী কন্যাকে 
তাত্রাদেবী প্রসব করিঘাছিলেন 1৫৬ 

মহারাজ ! কাকী হইতে কাক ও পেচকু শ্তেনী হইতে শ্েন এবং ভাসী 

হইতে ভাস ও গুঁপ (শকুন) জন্মিধাছিল 16০) 



পর্ববণি / একযষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ণ ৭৪৭ 

শুকী চ জনয়ামাস শুকানেব যশন্বিনী | 
কল্যাণগুণসম্পন্না সর্বলক্ষণপুজিতা ॥৫৯| 
নব ক্রোধবশ। নারীঃ প্রজজ্ঞে ক্রোধসম্ভবাঃ | 

মৃগী চ মুবগমন্দা চ হরী ভদ্রমনা অপি ॥৬০॥ 

মাতঙ্গী ত্বথ শাদ্দ“লী শ্বেতা স্থরভিরেব চ। 
সর্বলক্ষণসম্পন্না সরলা! চৈৰ ভামিনী ॥৬১॥ 
অপত্যন্ত ম্বগাঃ সর্ব স্বগ্যা নরবরোতিম ! | 

খাক্ষাশ্চ মৃগমন্দায়াঃ হ্মরাশ্চ পরস্তপ ! ॥৬২॥ 

ততস্তরোবতং নাগং জজ্ঞে ভদ্্রমনাঃ স্থতমৃ। 

এঁবাবতঃ স্থতত্তস্তা দেবনাগো মহাগজঃ ॥৬৩॥ ১৯ 

শুকীতি। কল্যাণগুণৈঃ শুভস্থচকাকাবাদিভিঃ সম্পন্না, সববৈরর্ক্ষণৈরমনুস্ততুল্যবাগবাদিত্ব 
প্রভৃতিভিঃ পুঁজিতা, অতএব যশস্থিনী ॥৫১| 

নবেতি। ক্রোধসভ্ভবাঃ ক্রোধাদেবোঁৎপন্নাঃ অতএব ক্রোধবশাঃ কোঁপনাঁঃ, নব নাবীঃ, 
গ্রজজ্ঞে জন্যামাঁস ব্রন্গেতি শেষঃ। সকর্মনকত্বমন্রাপ্যার্যম্ ॥৬০| 

মাতিদ্দীতি। সর্ধবলক্ষণসম্পন্ন৷ স্ববভিঃ, ভামিনী কোপিনা স্থবসা চেতি সন্ন্ধঃ ॥৬১] 

অপত্যমিতি। হে নবববোর্তম ! অর্বে মৃগা মৃগ্যা অপত্যম্। হে পবস্তপ! খক্ষা ভল্ল,কাঁঃ, 
স্থম্রাঁং পশুবিশেষাঁঃ, মুগমন্দাযা অপত্যমিত্যন্থযঃ ॥৬২| 

ততইতি। ততে৷ ভদ্রমনাঁ* এবাবতং নাম নাগং হস্তিনং হুতমূ জজ্ঞে জনয়ামাঁস। তন্তা 
ভদ্রমনসঃ স্থতো মহাগজ এঁবাবতঃ, দেবনাগ ইন্দ্রহস্তী বভূব 1৬৩1 

ধৃতরাস্ত্রী হইতে সর্বপ্রকার হংস ও কলহংস এবং ভন্দা হইতে চক্রবাক উৎপন্ন 

হইযাছিল ॥৫৮। 
শুভন্চকগুণযুক্তা ও সর্ববন্থুলক্ষণা যশব্িনী শুকী শুকপক্ষিগণকে জন্মাইয়া 

ছিল 0৫৯ 

ক্রোধ হইতে কোপনস্বভাবা নয়টা স্ত্রী জন্মিবাছিল। তাহাদের নাম__ মৃগী, 
মুগমন্দী, হরী, ভভ্দরমনা, মাতঙ্গী, শার্দুলী, শ্বেতা, সর্ববসূলন্ষণা স্ররভি এবং 
কোপনব্বভাব! নুরূসা ॥৬০__-৬১॥ 

মহারাজ । মুগ সকল মুশ্গীর সন্তান এবং ভল্গুক ও স্থমর (পশুবিশেষ) 
মুগমন্দার সন্তান ॥৬২॥ 

তাহার পর, ভদ্রমনা হইতে এ্ররাবত হস্তী জন্মিবাছিল। সেই মহাহস্ঠী 
রহ এব্াবতই পরে ইফের বাহন হইবাছিসল ॥৩৩1 

১৯ 

(৬০) নব ক্রোখবশান্গাবী প্রজজ্ঞে ক্রাধসভ্ভবা। '৬১ . সবসা চৈব ভাবিনী। 



৭8৮ মৃহাভাবতে , আদি- 

হর্্যাশ্চ হরযোহুপত্যং বানবাশ্চ তবন্ষিনঃ | 
গোলাদ,লাংস্চ ভদ্র তে হ্্ধ্যাঃ পুত্রান্ প্রচক্ষতে ॥৬৪॥ 

প্রগজ্ঞে তথ শার্দুলী দিংহান্ ব্যান্রা বকশঃ। 
দ্বীপিনণ্চ মহাঁসত্বীন্ সর্ধবানেব ন সংশয়ঃ ॥৬৫| 

মাতঙ্গ্যপি চ মাতঙ্গীনপত্যানি নরা ধপ !। 

দ্িশাং গজং তু শ্বেতাখ্যং শ্বেতাজনয়দাশুগম্ ॥৬৬॥ 
তথ। ছুহিতবৌ। বাজন্। হ্বভির্বৈ ব্যজায়ত। 
বোহিণীঞ্চেব ভন্দ্রং তে গন্ধব্বীন্ত যশন্বিনীম্ ॥৬৭॥ 
বিমলামপি ভদ্দ্রং তে অনলামপি ভারত !। 

বোহিণ্যাং জজ্ঞিরে গাবে। গন্ধর্বব্যাং বাজিনঃ সৃতাঃ ॥৬৮॥ 

ভারতকৌমুদী 
হ্যা ইতি । হবযো৷ ভেকাঃ, তবস্থিনো, বলবন্তে! বাঁনবাশ্চ হ্যা অপত্যম্। তে গ্রসিদা 

মহর্ষয়, গোলান্ব,লান্ বানববিশেষাংশচ, হ্যা এব পুত্রান্ ভদ্রং সম্যক্, গ্রচক্ষতে 1৬৪] 
প্রজজ্ঞ ইতি। অথ শার্দুলী, অনেকশঃ সিংহান্ ব্যাগ্রান্, মহাস্বান্ মহাঁবলান্ সর্বানেব 

দ্বীপিনো বিচিত্রা্গান্ ব্যান্রবিশেষান্, প্রজজ্ঞে জনযামাঁস ১ অন্র সংশযো! নাস্তি 1৬৫। 
মাতদ্বীতি। হে নবাধিপ! মাঁতদ্যপি চ, মাতদ্ান্ গজান্, অপত্যানি সস্তানান্, শ্বেতা চ, 

শ্বেতাখ্যম্ আগুগং শীন্রগামিনম্, দিশীং গজম্ অজনযৎ 1৬৬] 
তথেতি। হেবাজন্। তে তব ভদ্্রং মদ্বলমন্ত এতচশ্রবণাদিতি ভাঁবঃ। বিষযাস্ত- 

বাভিনিবেশাগমাদছুন্মনন্বং জনমেজমভিমুখীকর্ভূমযমাশীর্ধাদ ইতি বোধ্যম্। স্থবভিঃ, বোহিণীং 
যশস্বিনীং গন্ধববঞ্চ দুহিতবৌ, ব্যজায়ত অজনযৎ 1৬৭ 

বিমলামিতি। হে ভাবত। তে ভত্রমন্ত, পূর্বরবচ্চ তাবঃ। বিমলামপি অনলাঁমপি চ 
ছুহিতবৌ স্থবভিরব্যজাঁতেতি বদ্বনধঃ ॥৬৮] 

ভেক, বানর ও গোলাস্কুলনামক বানরবিশেষ এইগুলি হরীর সন্তান ॥৬৪| 
তদনস্তর শার্দ/লী অনেক সিংহ, ব্যান্র এবং সর্বপ্রকার বিচিত্র ব্যান প্রসব 

করেন ॥৬৫। 
মহারাজ! মাতঙ্গী হস্তিগণকে এবং শ্বেতা শীন্রগাী শ্বেতনামক দিগহত্তীকে 

উৎপাদন করেন ॥৬৬॥ 

মহারাজ; আপনার মঙ্গল হউক | স্থুরভি হইতে বোহিনী ও গন্ধববী__এই 
ছুইটা কন্যা এবং বিমলা ও অনল নামে অপর ছুইটী কন্যা জন্মগ্রহণ করে । তাহার 
মধ্যে রোহিণীর সন্তান গক, আর গন্ধববাঁর সন্তান ঘোডা ॥৬৭__৬১॥ 58585515855 85852 (৬৭) "**রৌহিণী চৈব ভন্বং তে গন্ধবরবী তু ষশস্বিনী। (৬৮) ...অমলামপি ভাবভ1) 



পর্রণি একফট্িতমোহধ্যায়ঃ। ৭৪৯ 

ইরায়াঃ কন্যকা জাতান্তিভ্রঃ কম্ললোচনাঁঃ | 
বনম্পতীনাং বৃক্ষাণাং বীরুধাঞ্চেব মাতবঃ 1৬৯॥ 
লতারুহে চ দ্ধে প্রোক্তে বীরুধা চৈব তাঃ স্মৃতাঃ। 

গৃহুন্তি যে বিন] পুষ্পং ফলানি তরবঃ পুথক্ ॥৭০॥ 
লতাস্ত তান্তে বিজ্ঞেয়াস্তানেবাহুর্বনস্পতীন্। 
পু্পৈঃ ফলগ্রহান্ বৃক্ষান্ কুহায়াঃ প্রপবং বিছুঃ ॥৭১॥ (বুখাকম্) 
লতাগুলানি বুক্ষাশ্চ ত্বক্সারতৃণজন্তবঃ ৷ 

বীরুধায়াঃ প্রজাত্তস্তাত্তবত্র বংশঃ সমাপ্যতে ॥৭২॥ 
মণ্তপিগ্ডফলান্ বুক্ষান্ অমলাঁপি ব্যজায়ত। 

অনলায়াঃ শুক পুত্রী কন্কস্ত স্রপাস্তৃতঃ ॥৭৩| 

ভারতকৌমুদী 
ইবাঁধা ইতি। কমললোচনান্তিত্রঃ কন্যকাঃ ইবাধাঃ পুবাণাস্তবে কণ্ঠপভাধ্যাত্বেনাভিহিতাঁষা 

জাতাঃ। তাশ্চ পবং বনম্পতীনাং বৃক্ষাণাং বীরুধাং লতানাঞ্চ মাতিবো বভূবুঃ ॥৬৯ 
অথ কাঁনি তাঁসাং নামানীত্যাহ-_লতেতি। দ্বেলতারুহে প্রোক্তে, অপবা! চ বীরুধা। নাম, 

ইতি তাণ্তিত্রঃ স্থৃতাঃ। ননু বনস্পত্যাদযঃ কিংলক্ষণা ইত্যাহ-_গৃহুস্তীতি। যে তববঃ পুষ্পং বিনা 
পৃথক্ ফলানি গৃহুস্তি, তে লতাযাঃ স্থতা বিজ্ঞেষাঃ, তানেব চ বনস্পতীন্ আহুঃ। পুট্পৈ: ফলগ্রহান্ 
ফলধারিণন্তবন্ বুক্ষানাহঃ তাংস্চ কহাঁযাঃ প্রসবং সন্তানম্, বিছুঃ ॥৭০ _৭১| 

লতেতি। লতাগুন্মানি, অবশিষ্টাঃ পুষ্পফলহীন! বৃক্ষা* ত্বক্সাবে! বংশাদি তৃণং কুশাঁদি 

জন্ত্জন্ফলাখ্যবৃক্ষশ্চ তে, বীকধাযাঃ প্রজাঃ সন্তানাঃ। তন্তাস্ত বীকধায! বংশঃ অত্র এঘেব 
সমাগ্যতে। এতেন লতাকহযোবন্তেংপি সন্তানাঃ সন্তীতি সচিতম্ 1৭২| 

ভারতভাবদীপঃ 

॥৫২--৭২| পিগুফলান্ সপ্তা। "থর্জ,বস্তালহিত্তালৌ তালী খঙ্জুবিকা তথা। গুবাকো 

ইরার পদ্মনয়না তিনটা কন্যা জন্মিয়াছিল; তাহারাই পরে বনস্পতি, বৃক্ষ 
ও লতার মাতা হইক্লা ছিল ॥৬৯1 

সেই তিনটা কন্যার নাম__-লতা) কহা ও বীকধা | যে সকল তক ফুল ভিন্ন 
ফল ধনে, তাহারাই লতার সন্তান এবং তাহাদিগকেই বনস্পতি বলে। আর; 
যে ষে তক ফুল হওয়ার পর ফল ধরে, সেইগুলিকে বৃক্দ বলে এবং তাহারাই 
কহার সন্তান ॥৭০-_-৭১॥ 

লতা, গুলা; ফলপুম্পহীন বৃক্ষ, বাঁশ ও তৃণ-_এইগুলি বীকধার সন্তান ; তাহার 

সন্তান এই পধ্যন্তই ॥৭২ 
৬৯ শ্লৌকাবধিষ্লোকচতু্টযং কুত্রচিৎ পুত্তকে ন দৃশ্তে । (৭০) বীরুখাখৈব তা স্থতাঃ। 

(৭২) .**বীরুধোঁ যাঃ প্রজাঃ। (৭৩) .- অনলাপি ব্যজাত | 



৭৫০ মহাভাবতে খা,- 

অরুণস্তয ভার্ধযা শ্টযেনী তু বীর্য্যবন্তো মহাবলো৷ । 
সম্পাতিং জনয়ামান বীর্য্যবন্তং জটাযুধম্ ॥৭১॥ 

স্থবনাজনযন্নাগান্ কদর পুত্রাংস্ত পন্নগান্। 
ছে পুরো বিনতী ঘাস্ত বিখ্যাতৌ গরুড়ারুণৌ ॥০৫॥ 

ইত্যেৰ সর্ববভূতানাং মহতাং মন্ুজাধিপ !| 

গ্রভবঃ কীর্ভিতঃ সম্যউঅয1 মতিম তাং বর ! ॥৭৬॥ 
যং শ্রত্বা পুরুষঃ সম্যউুক্তো৷ ভবতি পাপ্নুনঃ। 
সর্ধবজ্ঞতাঞ্চ লভতে গতিমগ্র্যাঞ্চ বিন্দতি ॥৭৭॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতমাহত্মযাং সংহিতাষাং বৈয়াসিক্যামাদদিপর্ববণি 
সম্ভবে প্রাণ্যাত্যুৎপত্থির্নাম একযষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ 

পেস ৫98, 0 পাস 
০৭০ 

ভারতকৌমুদী 
সপ্চেতি। অমলাঁপি বিমলাঁপি। ব্যজাঁত অজনযৎ। পিগুধলাস্ত “খঞ্জ,বস্তালহিস্তালো 

তালী খর্জুবিকা তথী। গ্তবাকো নাঁবিকেলাশ্চ সপ্ত পিগুবলা ত্রমাঁঃা” ইতি নীলকঠ্োক্তাঃ। 
স্বকীত্যপব! ॥৭৩। 

অকণন্তেতি। "গ্যেনী শ্েনান্ ব্যজাযত” ইতি পূর্বমুক্তম, অত্র তু তদ্দিতবৌ অন্পাতি- 
জটাযুষৌ। বীধ্যবস্তং সাহসিনম্ 1৭81 

স্থবসেতি। নাগান্ সংবপ্তকাদিমেঘান্, "নাগাঃ পন্নগমাতঙক্রুবাঁচাঁবিষু তোঁষদে” ইতি 
বিশ্বঃ। পন্নগান্ সর্পান। বিখ্যাতাবিত্যনেন বিনতাঁষা অপবেইপি পুত্র আসন্নিতি সুচিতমিতি 
ন পূর্বোক্তিবিবোধঃ ॥৭৫॥ 

উপসংহবতি-_ইতীতি। মহতাং প্রধানানাম্। প্রভব উৎপত্তিঃ )৭৬| 

বিমল! হইতে সপ্তবিধ পিগুফল বৃক্ষ জন্বিয়াছিল (টীক] দ্রষ্টব্য)। শুকী অনলার 
কন্তা এবং কম্পক্ষী সুরসার পুত্র ॥৭৩। 

অকণের ভার্য্যা শ্যেনী, মহাপরাক্রমী ও মহাঁসাহসী সম্পাতি ও জটাধুকে 
জন্মা ইয়া ছিলেন ॥৭৪। 

সুরা হইতে মেঘগণ এবং কদ্র হইতে সর্পণণ জন্মিয়াছিল! আর, বিনতার 
পুত্রগণের মধ্যে গকড় ও অকণ _ এই ছুইটী পুত্রই বিখ্যাত হইয়া ছিলেন ॥৭৫। 

মহারাজ! এই আমি আপনার নিকট প্রধান প্রধান প্রাণীদিগের উৎপত্তির 
বিষয় বথাযথভাবে বলিলাম ॥৭৬॥ 

(৭) 5 বতিগ্র্যাঞ্ক। ৯ ? অপবটিতমৌহধ্যাব, _ ফট্্টিতমোহ্যাষঠ, 
***ত্রি্টতমোহ্ধ্যাষঃ ইতি পাঠাস্তবাণি। 



দ্বিষফিতগো্ধ্যায়ঃ : 
75 ক ০ 

জনমেজয় উবাচি। 

দেবানাঁং দানবানাঞ্চ গন্ধরেরবোবগরক্ষসায্। 

সিংহব্যান্রমুগাণাঞ্চ পন্নগানাং পতভ্রিণাম্ ॥১॥ 

সর্বেষাঞ্চে ভূতানাং সম্ভবং ভগবনহম্। 
শ্রোতুমিচ্ছামি তত্তেন মানুষেষু মহাত্বনাম্। 

জন্ম কর্ম চ ভূতানামেতেষামনুপুর্ববশঃ ॥২॥ (ধুগ্মকম্) 

ভারতকৌমুদী 
এতত্প্রকবণশ্রবণফলমাহ-যমিতি | যং প্রভবম্্। অগ্র্যাং গতিং ব্র্গলোকাদিস্থানম্ ॥৭৭] 

ইতি মহাঁমহোপাধ্যাফ-ভাবতাচাধ্য-শ্রীহব্দাসসিদ্ধাস্তবাগিশভট্রাচার্য্যবিবচিতাযাং মহাভারত 
টাকায়াং ভাবতকৌমুদরীসমাখ্যাযাঁমাদিপর্বণি সম্ভবে একফট্রিতমোহ্ধ্যায়ঃ 1১ 

দেবানামিতি। উবগাঁঃ স্পা পন্নগাশ্চ নাগা ইত্যপৌনরুক্যম। কিং বছনা, মহাত্সনাং 
প্রধানানাম্, সর্ধেষামেব ভূতানাম্, মানুষেষু: সম্ভবম্ উৎপত্তি, তত্বেন যাঁখার্যেন, শ্রোতুমিচ্ছামি ৷ 
কিঞ্, এতেষাঁং ভূতানাম। জন্ম জন্ববৃত্াস্তমঠ কর্শ চবিত্রঞচ, অনুপূর্ববশঃ প্রথমাবধ্যেব, 
শ্রোতুমিচ্ছামীতি সন্বন্ধঃ | দ্বিতীষপদ্ং ষট্পাদম্ ॥১-_২॥ 

ভারতভাবদীপঃ 
নাবিকেলশ্চ সপ্ত পিওফলা৷ ত্রমাঃ1” ইত্যুক্তবূপান্। ইহ পুবাঁণান্তববিবোঁধো নাঁমভেদাঁৎ 
কল্পভেদাঁদ্বাপনেষঃ 1৭৩--৭৭| 

ইতি শ্রীমহাভাবতে আদ্দিপর্বণি নৈলকগ্ঠীযে ভাবতভাবদীপে একযটিতমোহ্ধ্যাষঃ 1৬ 
৩৯০ 

দেবানামিতি অখ্যাযো নিগদব্যাখ্যাতত 1১ ১ 2 তত 225০2০৮১৯৮৭] 

বাহ! শুনিয়া মানুষ পাপ হইতে সর্ধপ্রকারে মুক্ত হইয়া থাকে; সর্ববজ্ঞতা 
লাভ করে এবং পরিণামে পরম পদ প্রাপ্ত হয় ॥৭৭॥ 

জনমেজয় বলিলেন--“মহধি ! দেব, দানব, গন্ধবর্ব সর্প, রাক্ষ, সিংহ, 

ব্যান্র, মৃগ, নাগ ও পক্ষী, অধিক বলিয়া কি হইবে, প্রধান প্রধান সমস্ত প্রাণী 
যে আসিয়া মানুষের ভিতরে জন্মিরাছিলেন, আমি সে বিষর যথাবথভাবে 
শুনিতে ইচ্ছা করি এবং এই সকল প্রাণীর জন্মবৃত্ৰান্ত ও চরিত্র আনুপুর্ধিবক 
শুনিতে ইচ্ছা করি” ॥১-_২॥ 



৭৫২ মহাভারতে আদি- 

বৈশম্পাষন উবাচ । 
মানুষের মনুখোন্্র! সন্ভৃতা যে দিবৌকসঃ। 
প্রথমং দানবাশ্চৈব তাংস্তে বক্ষ্যামি সর্ববশঃ ॥৩| 
বিপ্রচিত্তিরিতি খ্যাতো য আনীদ্দানবর্ধভঃ। 

জরাঁসন্ধ ইতি খ্যাতঃ স আসীন্নুজর্ভঃ ॥৪॥ 

দিতে? পুত্রস্ত যো বাজন্! হিবণ্যকশিপুঃ ব্মুতঃ | 
স জজ্ঞে মানুঘে লোকে শিশুপালো নবর্ষভঃ ॥৫া৷ 

সংহলাঁদ ইতি বিখ্যাতঃ গ্রহলাদস্তানুজস্ত যঃ। 

স শল্য ইতি বিখ্যাতো জঙ্ঞে বাঁহলীকপুঙ্গবঃ ॥২॥ 
অনুহলাদস্ত তেজন্বী যোহভূৎ খ্যাতো৷ জঘন্য | 
ধু্টকেতুবিতি খ্যাতঃ স বডভুব নবেশ্বরঃ ॥৭| 
যস্ত রাজন! শিবি নাম দৈতেয়ঃ পবিকীর্তিতঃ | 
ভ্রম ইত্যভিবিখ্যাতঃ স আসীঘ্ভুবি পাথিবঃ॥৮| 

ভারতকৌমুদী 
মানুষেধিতি। হে মন্ত্েন্র! যে দিবৌকসঃ ্বগ্বাসিনো দানবাঃ মানুষেহু সন্ভৃতা্ 

তে তব সমীপে, গ্রথমং তানেব সর্বশঃ সর্ধান্ বক্ষ্যামি ॥৩| 

বিপ্রেতি। বিগ্রচিততিনীম দাঁনবর্ষভে। দাঁনববাঁজঃ 8॥ 

দিতেবিতি। শিশুপালো নামি চেদিবাঁজ; ॥৫1 

সংহলাদ ইতি। বাহলীকপুন্ববো বাহলীকবংশশ্রেষ্টঃ ॥৬| 
অন্বিতি। জঘন্তজ; প্রহলাদাদিভ্রাতিগণমধ্যে কনিষ্ঠ: ॥৭॥ 

_. বৈশম্পায়ন কহিলেন-_মহাব্াজ! যে সকল স্বর্গবাসী দানব আদির! 
মানুষের ভিতরে জন্মিযাছিলেন, আমি আপনা নিকট প্রথমে তীহাদের 
বৃত্তান্তই বলিব ॥৩| 

যিনি বিপ্রচিত্তি নামে দানবগণের রাজা ছিলেন, তিনিই আসি! জরাসন্ধ 
নামে মানুষের রাজা হইয়াছিলেন ॥8॥ 

যিনি হিরণ্যকশিপু নামে দিতির পুত্র ছিলেন, তিনি আসিয়া! মনুষ্যলোকে 
শিশুপাল হইয়। জন্মিবাছিলেন ॥৫॥ 

যিনি প্রহ্নাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সংহ্লাদ নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি বাহলীকশ্রেষ্ঠ 
শল্য হইয়! জন্মিয়াছিলেন ॥৩॥ 

'অনুহ্নাদ নামে যে অস্থুর প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের মধ্যে কনিষ্ঠ এবং বলবান্ 
বলিয়! বিখ্যাত ছিলেন, তিনিই আসিয়া ধৃষ্টকেতুনামক রাজা! হইযাছিলেন ॥৭॥ 



পর্ববণি দবিষস্তিতমোহধ্যায়ঃ। ৭৫৬ 

বাক্কলো নাম যস্তেষামাসীদন্রবনভুমঃ | 
ভগদত্ত ইতি খ্যাতঃ ন জজ্ঞে পুরুতর্ষভঃ ॥৯॥ 
অয়ঃশিরা অশ্বশিবা অয়ঃশব্ুস্চে বীরধ্যবান্। 
তথা গগনযুদ্ধা চ বেগবাংশ্চান্র পঞ্চমঃ ॥১০॥ 
পঞ্চেতে জঙ্ভিবে রাজন্। বী্ধ্যবন্তো মহাস্ত্রাঃ। 
কেকযেধু মহাত্বানঃ পাধিবর্ষভসতমাঃ ॥১১॥ 
কেতুমানিতি বিখ্যাতে। যন্ততোহন্যঃ প্রতাপবান্। 
অমিতৌজ। ইতি খ্যাতঃ সোগ্রকর্ম্মা নবাধিপঃ ॥১২॥ 
স্র্তানুরিতি বিখ্যাতঃ শ্রীমান্ যন্ত মহান্তুবঃ | 

উগ্রসেন ইতি খ্যাত উগ্রকন্া নরাধিপঃ ॥১৩॥ 
যন্ত্থ ইতি বিখ্যাতঃ শ্রীমানাসীন্মহাহ্রঃ | 
অশোকো নাষ বাজাতুম্মহাবীর্য্যোহপরাজিতঃ ॥১৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
যইতি। দৈতেযো দৈত্যঃ। পাথিবো বাজা |৮1 
বাস্কল ইতি। তেষাঁং দেবান্থবাঁণাং মধ্যে 1৯ 
অয় ইতি। অভ্র পঞ্চমহাুবগণমধ্যে ॥১০| 

পঞ্চেতি। কেক্ষেষু তদাখ্যদেশে । পাঁথিবর্যভসত্মাঃ শ্রেষ্ঠবাজপ্রধানাঃ ॥১১ 

কেতুমানিতি। ততত্তেভ্য উক্তাস্বেভ্যঃ ৷ উগ্রকর্মা ভষঙ্কবকার্ধযকাবী। জদ্ধিবার্যঃ 1১২] 
স্বর্ভানুবিতি। শ্রীমান্ কান্তিমান্ ॥১৩| 
যইতি। মহাঁবীর্ধঃ অতএব শক্রভিবপবাজিতঃ 1১৪1 7 

মহারাজ! শিবি নামে যে দৈত্য ছিলেন? তিনিই আসিরা! ভ্রমনামে রাজা 
হইবযাছিলেন।৮। 

বাস্কল নামে যে প্রধান অসুর ছিলেন, তিনিই ভগদত্ত হইয়। জন্বিয়া- 
ছিলেন ।৯॥ 

অয়শিরা, অশ্বশিরা। অয়ঃশঙ্কু, গগনমূদ্দী ও বেগবান-_ এই পাঁচ জন বলবান্ 

মহাস্থর আসিষা কেকয়দেশে প্রধান প্রধান পাচ জন রাজা হইয়া 

ছিলেন ॥১০--১১। 
তস্ভিন্ন কেতুমান্ নামে যে প্রতাপশালী মহাস্থুর ছিলেন, তিনিই ভরহ্কর- 

স্বভাব উত্তমৌজা নামে রাজা হইয়! জন্মগ্রহণ করেন ॥১২1 

স্বর্ভানু নামে সুন্দরাকৃতি যে মহাস্তুর ছিলেন, তিনিই আসিয়া ভয়ঙ্কর চরিত্র 

উগ্রসেননামক রাজ! হইয়াছিলেন ॥১৩। 
৯৫ 



৫৪ মহাভারতে আদি- 

তম্মাদবরজে! যস্ত রাজন্নশ্বপতিঃ স্মৃতঃ। 

দৈতেয়ঃ দোহভবদ্রোজা হাদ্দিক্যো মনুজর্ভঃ ॥১৫॥ 

বুষপর্বেবতি বিখ্যাতঃ শ্রীমান্ যন্ত মহান্থবঃ। 

দীর্ঘপ্রজ্ঞ ইতি খ্যাতঃ পৃথিব্যাং মোহভবন্নূপঃ ॥১৬॥ 
অজকত্বববো রাজন! য আসীদ্র্ষপর্ববণঃ | 

স শান্ধ ইতি বিখ্যাতঃ পৃথিব্যামভবন্নপঃ ॥১৭|॥ 
অশ্বগ্রীব ইতি খ্যাতঃ সন্তবান্ যো মহান্রঃ | 

বোচমান ইতি খ্যাতঃ পৃথিব্যাং সোহভবননপঃ ॥১৮॥ 
ুন্ন্ত মতিমান্ রাজন্ ! কীর্তিমান্ যঃ প্রকীর্ভিতঃ | 

বৃহদ্রেথ ইতি খ্যাতঃ ক্ষিতাবাসীৎ স পারিবঃ ॥১৯| 
তুহু ইতি বিখ্যাতো য আসীদস্থবোভমঃ। 
সেনাবিন্দুবিতি খ্যাতঃ স বভূব নবাধিপঃ ॥২০॥ 

ভারতকৌমুদী 
তন্মার্দিতি। তম্মাৎ অশ্বাৎ্খ অববজঃ পবজাতঃ কনিষো ভাতেত্যর্থঃ ॥১৫। 

বুষেতি। শ্রীমান্ কান্তিমান্ সমৃদ্ধিমান্ বা ॥১৬| 
অজক ইতি। অজকো! নাম, অবরঃ বনিষ্ো ভ্রাতা ॥১৭॥ 
অশ্বেতি। সত্ববান্ বলবাঁন্ 1১৮| 

হুদ ইতি। মতিমান্ বুদ্ধিমান ॥১১| 
তুহও্ ইতি। নরাধিপো বাজা 1২০1 

সমৃদ্ধশালী অশ্বনামে যে মহাস্থুর ছিলেন, তিনিই মহাবলবান্ অশোক 

নামে রাজা হইয়াছিলেন ॥১৪। 
মহারাজ! অশ্থের কনিষ্ঠ সহোদর অশ্বপতি নামে যে দৈত্য ছিলেন, তিনিই 

হাদ্দিক্যনামে রাজা হইয়৷ জন্মিয়াছিলেন ॥১৫॥ 

সমৃদ্ধিশীলী বৃষপব্বা নামে যে মহাস্ুর ছিলেন, তিনিই পৃথিবীতে আমির! 
দীর্ঘপ্রজ্নামক রাজা হইয়াছিলেন ॥১৬। 

মহারাজ! কৃষপর্র্বার কনিষ্ঠ অজকনামে যে অস্থুর ছিলেন, তিনি ভূমগুলে 
আসিয়া! শান্বনামে রাজ! হইয়াছিলেন ॥১৭| 

অশ্বগ্রীবনামে যে মহাবলবান্ মহান্থুর ছিলেন, তিনি পৃথিবীতে আসিয়। 

রোচমাননামে বিখ্যাত রাজ! হইয়াছিলেন ॥১৮| 
বুদ্ধিমান ও বশস্বী সুক্কানামে যে অনুর ছিলেন, তিনি ভূমণ্লে আনিয়া 

বৃহদ্রথনামে রাজ! হইর়। জান্মম্নাছিলেন ॥১৯॥ 



পর্বরণি দ্বিষ্িতমোহধ্যায়ঃ। ৭৫৫ 

একপান্নাম যত্তেষামন্তুরাঁণাং বলাধিকঃ | 

নগ্রজিননাম রাজাসীদুবি বিখ্যাতবিক্রমঃ ॥২১॥ 

একচক্র ইতি খ্যাত আসীদ্যস্ত মহাস্থরঃ। 
প্রতিবিন্ধ্য ইতি খ্যাতো বভূব প্রথিতঃ ক্ষিতৌ ॥২২।॥ 

বিরূপাক্ষস্ত দৈতেয়শ্চিত্রযোধী মহাস্থরঃ | 

চিত্রবর্ধ্োতি বিখ্যাতঃ ক্ষিতাবাসীৎ স পাধিবঃ ॥২৩| 

হ্রত্তরিহবো৷ বীর আসীদৃযো দানবোত্তমঃ | 

স্ববাহুরিতি বিখ্যাতঃ শ্রীমানাসীৎ ল পাথিবঃ 1৯৪] 

অহবস্ত মহাতেজাঃ শক্রুপক্ষক্ষয়ন্করঃ। 

বাহলীকো নাম রাজ! স বব প্রথিতঃ ক্ষিতৌ ॥২৫॥ 

নিচন্দ্রশন্্রবক্তস্ত য আসীদস্থবোভমঃ। 
মুগ্তকেশ ইতি খ্যাতঃ শ্রীমানাসীৎ স পাথিবঃ ॥২৬॥ 

_... ভারতকৌমুদী ০৮ 
একপাঁদিতি। অন্থ্রাঁণাং মধ্যে বলেন অধিক; প্রধানঃ 1২১1 

একেতি। খ্যাত! লোকৈরুক্ত ইতি ন প্রথিতপদেন সহ পৌনরুক্তযম্ ॥২২। 

বিবপাক্ষ ইতি। চিত্রযোধী নানাবিধভাবেন যুদ্বর্তী 1২৩ 

হর ইতি। অরিহরঃ শত্রহস্তা, হরো নাম 1২৪। 

অহর ইতি। শক্রপক্ষন্ত ক্ষযং করোতীতি শত্রপন্মক্ষয়ন্বব আর্ত্বাৎ খপ্রত্যয়ঃ | 
অহবো নাম ॥২৫ 

তুহুওুনামে যে প্রধান অনুর ছিলেন, তিনি আসিয়া সেনাবিন্দুনামে র্বাজা 
হইযাছিলেন।২| 

অনুরদিগের মধ্যে প্রধান বলবান্ একপাৎ নামে যে দৈত্য ছিলেন, তিনিই 
ভূমগ্ডলে আসিবা বিখ্যাতবিক্রম নগ্রজিৎ নামে রাজা হইয়্াছিলেন ॥২১॥ 

একচক্রনামক মহান্থুর প্রতিবন্ধ্য নামে রাজ! হইয়া ভূতলে প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছিলেন ॥২২॥ 

বিচিত্রযোদ্ধা মহানুর বিবপাক্ষ, ভূতলে চিত্রবর্্থা নামে রাজা হইয়া বিখ্যাত 
হইয়াছিলেন ॥২৩| 

শত্রহস্তা হরনামে যে মহাবীর দানব ছিলেন, তিনি স্ুুবাহনামক রাজা 

হইয়াছিলেন ॥২৪। 
শত্রহস্তা মহাবলবান্ অহরনামক অনুর আসিয়া বাহলীকনামে রাজা হইয়া 

প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ॥২৫॥ 
২১ ইব্পারাম...। 



ক মহাভারতে আদি- 

নিকুন্তত্বজিতঃ সংখ্যে মহামতিবজায়ত । 

ভূ ভূমিপতি শ্রেষ্ঠ দেবাধিপ ইতি স্মৃতঃ ॥২৭॥ 

শরভো নাম যন্তেষাং দৈতেয়ানাং মহানুরঃ | 

পৌরবো নাম বাঁধি স বভুব নবোত্মঃ ॥২৮। 

কুপটিন্ত মহাবীর্য্যঃ শ্রীমান্ রাজন্! মহান্থ্রঃ। 

সুপার্থ ইতি বিখ্যাতঃ ক্ষিতৌ জজ্ঞে মহীপতিঃ ॥২৪॥ 

কপটন্ত রাজন্ ! বাজধিঃ ক্ষিতৌ জজ্ঞে মহাম্রঃ | 

পার্ববতেয় ইতি খ্যাত? কাঞ্চনীচলমনিভঃ ॥৩০॥ 

দ্বিতীয়) শলভত্তেযামন্রাণাং বভূব হ। 
প্রহলাদে৷ নাম বাহলীকঃ ম বভভুব নরাধিপঃ ॥৩১॥ 

ভারতকৌমুদী 
নিচন্দ্র ইতি। চন্ত্রবক্ত *ন্দ্রতুল্যহুন্দববদনঃ, নিচজ্। নাঁম 0২৬) 
নিকুস্ত ইতি। সংখ্যে যুদ্ধে, অজিতঃ শক্রভিববিজিতপূর্র্ং ৷ দেবাঁধিপো নাম 1২৭ 
শবভ ইতি । 'দৈতেযানাঁং মধ্যে মহাঁনবঃ প্রাধান্তেন দেবানাঁং বিবোধী ॥২৮| 
কুপট ইতি। কুপটো নাম। শ্রীমান্ সমৃদ্ধিমান্ বা! ॥২৯| 
কপট ইতি। বাঁজধির্সহাস্ুবশ্চ কপটো নাঁম। কাঁঞ্কনাঁচলসন্গিভঃ স্থমেকতুল্যগৌবকান্তিঃ ৩০| 

দ্বিতীয় ইতি। শলভঃ শবভে। নাঁম, বলযোবভেদাঁৎ ॥৩১। 

চন্দ্রবদন নিচন্দ্রনামে যে মহাস্ুর ছিলেন তিনিই ভূমগ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া 
যুগ্তকেশনামে সমুদ্ধিশালী রাজা হইয়াছিলেন ॥২৬। 

মহাবুদ্ধিমান্ যুদ্ধবিজরী িকুস্ত দানব আসিয়া ভূমগুলে দেবাধিপনামে প্রধান 

রাঁজা হইয়াছিলেন ॥২৭॥ 

দৈত্যগণের মধ্যে শরভনামে যে মহাস্ুর ছিলেন, তিনিই পৌরবনামে রাজধি 
হইরাছিলেন ॥২৮1 

মহারাজ। বলবান্ ও সমৃদ্ধিমান্ কুপটনামক মহান্ুর পৃথিবীতে আদিব! 
সুপার্খ নামে রাজা হইয়াছিলেন ॥২৯॥ 

ধাম্সিক কপটনামক দৈত্য ভূমগুলে আসিয়া, সুমেকতুল্য গোৌরকাস্তি 
পার্বতেষনামে রাজা হইবা ছিলেন ॥৩০॥ 

অন্ুরদিগের মধ্যে দ্বিতীৰ শলভ, বাহলীকদেশে প্রহলাদনামে রাজা হইযা- 
ছিলেন ॥৩১।॥ ১8 টারারারাাারহা রিয়ার রাযি 

(২৭) * "ভূমিপতিঃ শ্রেষ্ট: । (২৯) **কুপথস্ত (৩০) ** ভ্রথন্ত। র 



পর্ব্বণি ঘিষ্টিতমোহ্ধ্যায়ঃ। ৭৫ন 

চনত দিতিজশ্রেষ্ঠো লোকে তাবাধিপোঁপমঃ | 

চন্দ্রবন্মেতি বিখ্যাতঃ কান্বোজানাং নবাধিপঃ ॥৩২॥ 

অর্ক ইত্যভিবিখ্যাতো যন্ত দানবপুঙ্গবঃ। 

খাষিকো নাম রাজধির্বভূব নৃপসত্তম ! ॥৩৩॥ 
মৃতপা ইতি বিখ্যাতো য আসীদস্থবোত্তমঃ। 

পশ্চিমানুপকং বিদ্ধি তং নৃপং হৃপদত্ম ! ॥৩৪। 
গৰিষ্ঠস্ত মহাঁতেজা যঃ প্রখ্যাতো মহান্থুরঃ | 
ভ্রমসেন ইতি খ্যাতঃ পৃথিব্যাং সোহভবন্ পঃ ॥৩৫॥ 
মযূর ইতি বিখ্যাতঃ শ্্রীমান্ ষস্ত মহাস্ুরঃ। 
স বিশ্ব ইতি বিখ্যাতো বভূব পৃথিবীপতিঃ ॥৩৬॥ 
স্বর্ণ ইতি বিখ্যাতভ্তম্মাদবরজন্ত যঃ। 
কালকীন্তিরিতি খ্যাতঃ পৃথিব্যাং দোইভবন্নূপঃ ॥৩৭| 

ভারতকৌমুদী 
চন্ত্রইতি । লোকে অস্থ্বভূবনে, তাঁবাধিপোপম আকৃত্যা চন্দ্রতুল্যঃ ॥৩২। 
অর্কইতি | হে নৃপসত্বম 1. জনমেজয 1 ॥৩৩| 

মৃতপা ইতি। পশ্চিমান্পকং তদাখ্যম্। বিদ্ধি জানীহি 1৩৪1 
গবিষ্ঠ ইতি। গবিষ্ঠো নাঁম, মহাঁতেজাঃ প্রশন্তবি্রমঃ 1৩৫| 
মযূব ইতি | ইতি নাঁয়া বিখ্যাতঃ 7৩৬॥ 
স্বর্ণ ইতি। তশ্মান্মযুবাৎ, অববজঃ কনিষ্ঠ; ॥৩৭] 

চন্দ্রতুল্য সুন্দর চন্দ্রনামক দৈত্য আপিবা কান্বোজদেশে চন্দ্রবর্মানামে রাজা 
হইয়াছিলেন ॥৩২। | ও 

মহারাজ! দানবশ্রেষ্ঠ অর্ক আসিঘা খষিকনামে রাজধি হইয়াছিলেন ॥৩৩ 

মহারাজ! যিনি মৃতপ। নামে প্রধান অন্ুর ছিলেন, তিনিই পশ্চিমদেশে 
অনুপক নামে রাজা হইযাছিলেন ॥৩৪। 

যিনি গবিষ্ঠ নামে বিক্রমশীলী মহাস্থুর ছিলেন তিনিই ভূমগ্ুলে আসিয়া 
ভ্রমসেন নামে রাজা হইয়াছিলেন ॥৩৫। 

যিনি মধুর নামে বিখ্যাত সমৃদ্ধশালী মহান্থর ছিলেন, তিনিই বিশ্বনামে 
রাজা হইয়! জন্মিষাছিলেন ॥৩৬। 

মধুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নুবর্ণনামে যে অন্থুর ছিলেন, তিনিই পৃথিবীতে 
কালকীন্তিনামে রাজ! হইয়াছিলেন ॥৩৭॥ 

(৩৩) * নুপসভ্মঃ। (৩৫) গবিষটস্ত *। 



৭৫৮ মহাভারতে আদি- 

চন্দ্রহন্তেতি যন্তেষাং কীন্তিতঃ প্রবরোইন্ুবঃ | 

শুনকে। নাম রাঁজধিঃ স বভভুব নরাধিপঃ ॥৩৮॥ 
বিনাশনস্ত চন্দ্রন্ত য আখ্যাতো মহাসবঃ | 

জানকির্নাম বিখ্যাতঃ নোইভবন্মনুজাধিপঃ ॥৩৯॥ 

দীর্ঘজিহ্বস্ত কৌবব্য ! য উক্তো দ্বানবর্ধভঃ। 

কাশিরাজঃ স বিখ্যাতঃ পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে ! ॥৪০| 

গ্রহং তু সুষুবে ষং তু সিংহিকার্কেন্দুযদ্দনমূ। 
স ক্রাথ ইতি বিখ্যাতো৷ বভ়ৃব মনুজাঁধিপঃ ॥৪১॥ 

দনায়ুষস্ত পুত্রাণাং চতুর্ণাং প্রবরোহস্থরঃ | 
বিক্ষরো নাম তেজন্বী বন্মিত্রো নৃপঃ স্ৃতঃ ॥৪২॥ 

ছ্িতীয়ে। বিক্ষরাদ্যন্তর নরাধিপ ! মহান্ুরঃ। 

পাপ্যবাষ্ট্রাধিপ ইতি বিখ্যাতঃ দোইভবন্ন পঃ ॥৪৩| 

ভারতকৌমুদী 
চন্দ্রেতি। তেষামন্রাঁণাং মধ্যে, গ্রবরঃ প্রধানঃ 1৩৮ 

'বিনাশন ইতি। দেবাস্থরযুদ্ধে চনত্স্ত বিনাঁশনঃ পলাযনপ্রযোজবত্বাৎ তদাখ্যঃ 1৩৯ 
দীর্যেতি। কৌরব্যেতি জনমেজয়সম্বোধনম্ 1৪০] 
গ্রহমিতি। যং গ্রহং রাহুমিত্যর্থ: 18১1 

দনেতি। দনায্ষত্তদাখ্যায়া দক্ষক্তায়াশ্ততুর্ণাং পুত্রাণাং মধ্যে প্রববঃ 1৪২1 
দ্বিতীয় ইতি। বিক্ষবাঁৎ উক্তবিক্ষবনামকাদক্্বাৎ। পাাবাষ্টাধিপঃ পাণ্যবাজ্যন্ত বাঁজ| ॥৪৩| 

চন্দ্রহন্তা বামে অন্ুরদের মধ্যে যিনি প্রধান ছিলেন, তিনিই আসিয়া শুনক- 
নামে রাজধি হইযাছিলেন 0৩৮ 

চন্দ্রবিজয়ী বিনাশননামক মহাম্থুর আসিয়! জানকিনামে রাজা হইয়া- 
ছিলেন ॥৩৯| - 

মহারাজ | দীর্ঘজিহবনামক দানব আসিয়া পৃথিবীতে কাশিরাজনামে 
বিখ্যাত রাজা হইয়াছিলেন ॥8৭| 

সিংহিকাদেবী চন্দ্র ও সূর্যের উৎগীড়ক যে গ্রহকে প্রসব করিয়াছিলেন, 
সেই ব্লাহ্ু আসিয়! ক্রাথনামে রাজা হইয়াছিলেন ॥8১। 

দনাযুর চারি জন পুত্রের মধ্যে প্রধান বিক্ষরনামক তেজন্বী অসুর আসিয়া 
বস্ুমিত্রনামে রাজা হইয়। জন্মিয়াছিলেন ॥৪২॥ 

মহারাজ! যিনি বিক্ষরের কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন, তিনি পাণ্যরাজ্যের 
রাজা হইয়াছিলেন ॥৪৩॥ 



পর্ববণি দ্বিষষ্িতমোহধ্যায়ঃ। ৭৫৯ 

বলীন ইতি বিখ্যাত যন্ত্রাপীস্থদবোত্মঃ 

পৌতগু মাস্ক ইত্যেবং বভূব স নরাধিপঃ ॥8৪। 
বৃত্র ইত্যভিবিখ্যাতো যন্তু রাজন্ ! মহানুরঃ | 

মণিমান্নাম বাজধিঃ স বভুব নবাধিপঃ ॥৪3॥ 

ক্রোধহন্তেতি যন্তস্য বভ়ুবাববজোহস্থবঃ | 

দণ্ড ইত্যভিবিখ্যাতঃ মন আসীন্মপতিঃ ক্ষিতৌ ॥৪৬| 
ক্রোধবদ্ধন ইত্যেবং যন্তৃন্যঃ পরিকীর্তিতঃ | 

দ্রগুধাঁব ইতি খ্যাতঃ সোহভবন্মনুজর্ধভঃ ॥৪৭॥ 

কালেয়ানান্ত যে পুত্রান্তেষামঞ্টে৷ নরাধিপাঃ। 
জজ্বিরে রাজশার্দদূল ! শাদ্দংলমবিক্রমাঃ ॥৪৮| 
মগধেধু জয়ৎসেনস্তেযামাসীৎ স পািবঃ। 
অস্টানাং প্রবরত্তেষাং কালেয়ানাং মহান্থবঃ ॥৪৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
বলীন ইতি। বলীন ইতি নায়া। ইত্যেবং নাম 18৪॥ 

বৃত্র ইতি। মহাঙ্থর আসীদিতি শেষঃ 19৫1 
ক্রোধেতি। অবরজঃ কনিষ্ঠ; 1৪৩] 

ক্রোধবর্ধন ইতি । ইত্যেবং নাম, অন্যঃ অন্থবঃ 1৪৭] 

কালেয়ানামিতি। কালেযানাং কালাখ্যদক্ষতনযাপুত্রাণাম্। তেযাং মধ্যে অষ্টো, অষ্টো 
নরাধিপা জজ্ঞিরে ॥5৮া 

নন্ধু কে কে তে অষ্টৌো নবাধিপা ইত্যাহ-_-মগধেঘিতি। তেষামষ্টানাঁং কালেয়ানাং 

যিনি বলীননামে মহান্থর ছিলেন, তিনি পৌগুমাতস্তকনামে রাজা হইয়া 
ছিলেন ॥88॥ 

বৃত্রনামে যে মহান্ুর ছিলেন, তিনি আসিয়া! মণিমান্ নামে রাজ। হইয়া- 
ছিলেন ॥8৫॥ 

যিনি ক্রোধহস্তানামে বৃত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, তিনি ভূমগ্ুলে আসিয়া 
দণ্ডনামে রাজা হইবাছিলেন ॥3৬॥ 

ক্রোধব্ধন নামে অন্য যে অন্তুর ছিলেন,তিনি দণ্ডধাকনামে প্লাজা 
হইয়াছিলেন ॥৪৭॥ 

মহারাজ! কালেয় অনুরদিগের ধাহারা পুত্র ছিলেন, তাহাদের মধ্যে আট 
জন আসিযা, আট জন সিংহতুল্য রাজ! হইর়াছিলেন ॥৪৮॥ 

(8৪) ***বলী বীবঃ * বলী নবঃ **। 



৭৬০ মহাভাবতে আদি- 

দ্বিতীয়ন্ত ততস্তেযাং শ্রীমান্ হরিহয়োপমঃ। 

অপবাজিত ইত্যেবং স বভূব নবাধিপঃ ॥৫০॥ 

তৃতীয়স্ত মহাতেজ! মহামায়ো মহান্ুবঃ | 

নিষাদাধিপতির্জজ্ঞে ভূবি ভীমপবাক্রমঃ ॥৫১॥ 

তেযামন্যতমো যন্ত চতুর্থঃ পৰিকীর্তিতঃ | 
'শ্রেণিমানিতি বিখ্যাতঃ ক্ষিতৌ বাজধিদভমঃ ॥৫২।॥ 

পঞ্চমস্তরভবভেষাং গ্রববে। যো মহান্ুবঃ | 
মহৌজা ইতি বিখ্যাতো৷ বভূবেহ পবস্তপঃ ॥৫৩| 
ষ্টস্ত মতিমান্ যো বৈ তেষামাসী ন্মাহানুবঃ | 
অভীরুরিতি বিখ্যাতঃ ক্ষিতৌ৷ রাজধিদত্মঃ ॥৫৪| 
সমুদ্রসেনন্ত নৃপস্তেষামেবাভবদৃগণাণ্ | 
বিশ্রুতঃ সাগবাস্তীয়াং ক্ষিতে) ধর্দার্থতত্ববিৎ ॥৫৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
কালাসস্তানানাং মধ্যে প্রববো মহান্থবঃ তেষামষ্টানাং নবাঁধিপানাঁং মধ্যে, স প্রসিদ্ধ জযৎসেনো 
নাঁম মগধেষু পাঁথিব আসীৎ ॥৪৯| 

দ্বিতীয ইতি। তেধাং কালেযানাম্। শ্রীমান্ সমৃদ্ধিমান্, হবিহযোপম ইন্তুল্যঃ ॥৫০| 
তৃতীয ইতি। মহামায়ঃ অতীবচ্ছলকাঁবী 0৫১] 
তেবামিতি। তেষাং যশ্ততুর্থ* পবিকীন্তিতঃ, সস ক্ষিতৌ অন্যতমো বাজধিসত্বমে 

বভৃবেত্যর্থ; ॥৫২1 
পঞ্চম ইতি। ইহ ক্ষিতৌ। পবস্তপঃ প্রতাপেণ শত্রছুঃখদাঁতা ॥৫৩| 
ষষ্ঠ ইতি। মতিমান্ বুদ্ধিমান ॥৫৪| 

সেই আট জন মহান্ুরের মধ্যে প্রধান মহান্ুর, সেই আউ জন রাজার মধ্যে 
প্রধান জয়ংসেননামে মগধরাজ্যের রাজা হইযাছিলেন ॥৪৯ 

তাহার পর; ইন্দ্রতুল্য সমুদ্ধিশালী দ্বিতীর কালকেয় আসিয়। অপরাজিত- 
নামে রাজা হইয়াছিলেন ॥৫০1 
' মহাতেজন্বী ও মহামাধাবী তৃতীঘ কালকের ভূমগুলে অবতীর্ণ হইয়া 
ভয়ঙ্করপরাক্রমশালী নিষাদরাজ্যের রাজা হইযাছিলেন ॥৫১॥ 

চতুর্থ কালকের পৃথিবীতে আসিযা শ্রেণিমান্ নামে রাজা হইয়া ছিলেন ॥৫২ 
পঞ্চম কালকেয় ভূতলে আসিয়া! মহৌজা নামে রাজা হইযাছিলেন।৫৩। 
বুদ্ধিমান্ ও মহাবলবান্ ষষ্ঠ কালকেয় পৃথিবীতে আসিয়া অভীকনামে 

রাজা হইযাছিলেন ॥৫8| 
(৫৩) ***পরস্তপ ইতি সম্বোধনাস্তঃ ক্চিৎ পাঠিঃ। 



পর্ববণি দবিষষ্টিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৭৬১ 

বৃহনামামস্তেষাং কালেয়ানাং নরাধিপ !। 
বভূব রাজা ধন্মাত্বা সর্ববভূতহিতে রতঃ ॥৫৬| 

কুক্ষিস্ত রাজন! বিখ্যাতো দানবাঁনাং মৃহাঁবলঃ। 

পাব্বতীয় ইতি খ্যাতঃ কাঞ্চনাচলমন্নিভঃ ॥৫৭॥ 

ভ্রথনশ্চ মহাবীরধ্যঃ ভীমান্ বাজ! মহাস্থরঃ| 
ূরধ্যাক্ষ ইতি বিখ্যাতঃ ক্ষিতৌ৷ জজ্ঞে মহীপতিঃ ॥৫৮| 
অন্থ্বাণান্ত ষঃ সূর্যযঃ শ্রীমাংশ্চৈৰ মহাস্থরঃ | 
দরদো নায বাহলীকো ববঃ সর্ববমহীক্ষিতাম্ ॥৫৯॥ 

গণঃ ক্রোধবশো নাম যস্তে বাজন্। প্রকীন্তিতঃ। 

ততঃ নংজজ্ঞিবে বীরাঃ ক্ষিতাবিহ নরাধিপাঃ ॥৬০॥ 

মদ্রকঃ কর্ণবেষ্টশ্চ সিদ্ধার্থঃ কীকটন্তথা । 
স্থবীরশ্চ স্থবাছশ্চ মহাবীবোহথ বাহিনকঃ ॥৬১।॥ 

ী 
সমুদ্রেতি। তেষাঁং কাঁলেযানাঁং গণাদে অপ্তম ইতি শেষঃ 1৫৫| 

বৃহদিতি। বৃহদিতি নাঁম না়া গ্রসি্দো বাজ ॥৫৬| 

কুক্ষিবিতি। কার্চনাঁচলসমিভঃ স্থমেকতুল্যা গৌবকাভি্হাকাষশ্চ ॥৫৭| 

ভ্রথন ইতি। অন্ুরমধ্যেইপি বাজা ॥৫৮| 

অহ্বাঁণামিতি। অন্ুরাণাঁং মধ্যে হুর্য্যো নাম ॥৫৯| 

গণ ইতি। ক্রোধবশো! নাম যে! গণঃ অহ্বসগৃহঃ 1৬০| 

সপ্তম কালকে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া, সমুদ্রসেননামে ধাস্সিক রাজা 

হইয়াছিলেন ॥৫৫॥ 
অষ্টম কাঁলকেন়্ ভূতলে আসিয়া, সমস্ত প্রাণীর হিতৈষী ও ধাম্মিক বৃহৎ নামে 

রাজা হইযাছিলেন ॥৫৬। 
মহারাজ! কুক্ষিনামে বলবান্ কোন দানব পৃথিবীতে আসিবা, স্মেক- 

পর্র্বততুল্য গৌরবর্ণ পার্ববতীখনামে রাজা হইয্াছিলেন ॥৫৭। 
সুর ও বলবান্ ক্রথনান্থুর, পুথিবীতে তৃর্ধ্যাক্ষনামে রাজা হইর! 

জন্মিয়াছিলেন ॥৫৮॥ 

অন্থুরগণের মধ্যে সুর্ধ্নামে যে মহাস্থুর ছিলেন, তিনি পৃথিবীতে আসিরা 

দরদদেশে বাহ্লীকনামে প্রধান রাজা হইয়া ছিলেন 1৫৯] 

মহারাজ! আপনার নিকট ক্রোধবশনামে যে অন্ুরসমূহের কথা বলিরা- 

ছিলাম, তাহারাই পৃথিবীতে আসিয়া! মহাবীর বহুতন্ন রাজা হইগ্নাছিলেন 1৬০ 
৯৩ 



৭৬২ মহাভারতে আদি- 

ক্রেথে বিচিত্রঃ সুবথঃ প্রীমান্ নীলশ্চ ভূষিপঃ। 

চীরবামাশ্চ কৌবব্য ! ভূমিপালশ্চ নামতঃ ॥৬২॥ 

দন্তবক্ত শ্চ নামালীদৃরুর্জবশ্চৈব নামতঃ | 

রুষ্ধী চ নৃপশার্দূলো বাজ। চশ্জনমেজয়ঃ 1৬৩1 

আধাচো বাবুবেগশ্চ ভূরিতেজান্তথৈব চ। 

একলব্যঃ স্ুমিত্রপ্চ বাটধানোহথ গোমুখঃ 0৬৪) 

কারুষকাশ্চ বাজানঃ ক্ষেমধৃণ্তিস্তথৈব চ। 

শ্ুতায়ুরুদহশ্চৈব বৃহ্পেনভ্তুথৈব চ ॥৬৫] 
ক্ষেমোগ্রতীর্থঃ কুছরঃ কলিঙ্গেঘু নবাধিপঃ | 

মতিমাংশ্চ মনুয্বেন্্র ঈশ্ববশ্চেতি বিশ্রুতঃ ॥৬৬| 

গণাৎ ক্রে'ধবশাদেষ রাজপুগোহভবহ ক্ষিতো | 
জাতঃ পুরা মহাভাগো মহাকীন্তির্মহাবলঃ ॥৬৭| | 
কালনেমিবিতি খ্যাতো দীনবানাং মহাঁবলঃ| 
ল কংদ ইতি বিখ্যাত উগ্রসেনন্থতো বলী ॥৬৮॥ 

যন্ত্রাসীদ্দেবকে। নাম দেববাজসমছ্যুতিঃ। 

স গন্ধবর্বপতিযুখঃ ক্ষিতে জজ্ঞে নবাধিপঃ ॥৬৯| 
এ . ভারতকৌমুদী 77 

অথ কে তে নবাধিপা ইত্যাহ--ভ.ভির্দ্রক ইতি। মধ্রকাদীনি বাজনামাঁনি 1৬১--৬৬া 
গণাঁদিতি। পুরা ক্রোধবশাৎ তদাখ্যাৎ, গণাৎ অস্থুরসনৃহাৎ জাতঃ, এষ বাজ্ঞাং পৃগঃ সমূহঃ, 

ক্ষিতৌ মহাভীগে। মহাঁকীত্তি্মহাবলশ্চ অভবৎ্ 1৬৭] 
কালেতি। পরার্ধে স ইতি তচ্ছব্দাৎ পূর্বাদ্ধ য ইতি যচ্ছন্খঃ পৃবণীযঃ 1৬৮ 

মদ্রক, কর্ণবেষ্ট) সিদ্ধার্থ, কীকট, সুবীর, সুবাহু, বাছিলক, ক্রথ, বিচিত্র, সুর, 
নীল, চীরবাস; দত্তবন্তৃ,, দুর্জয়, কক্পী, জনমেজর, আষাঢ়, বাধুবেগ, ভূরিতেজ, 
একলব্যঃ সুমিত্র, বাটধান, গৌমুখ, কাকষক; ক্ষেমধূত্ি, শ্রুতায়ু। উদ্বহ। বৃহৎসেন। 
ক্ষেম্ণ। উগ্রতীর্থ, কুহর এবং ঈশ্বর ॥৩১--৬৬|॥ 

এই মদ্রকপ্রভৃতি রাজগণ ক্রোধবশনামক অন্থরগণ হইতে জন্মিয়া। ভূমণ্ডলে 

অত্যন্ত ভাগ্যবান্, বিশেষ যশন্বী ও মহাবলবান্ হইযা ছিলেন ॥৬৭॥ 
যিনি দানবগণের মধ্যে মহাবলবান্ কালনেমি বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, তিনিই 

আসিয়! উগ্রসেনের পুত্র কংসনামে বিখ্যাত হইযাছিলেন ॥৬৮৷ 

(৬৩) ঘস্তবন্শ্চ নামাসীৎ।..ছুর্জয়শ্ৈব দানব **। (৬৫) ***কারষকাশ্চ। 
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লহ উচগহা জজ 

পর্ববণি দ্বিষপ্রিতমোহ্ধ্যায়ঃ। ৭৬৩ 

বৃহস্পতে্হৎকীর্তের্দেবর্ষেবিদ্ধি ভারত !| 
ংশাদ্দ্রোণং সমু্পন্নং ভাবদ্বাজমযোনিজম্ ॥৭০॥ 

ধন্গিনাং নৃপশার্দল! যঃ সর্ববান্্রবিহুত্তমঃ | 

মহাকীন্তির্মহাতেজাঃ ন জজ্জে মনুজেশ্বর ! 1৭১ 
ধনুর্ব্বেদে চ বেদে চ যং তং বেদবিদে বিছুঃ | 

বিষ্টং চিত্রকন্মাণং দ্রোণং স্বকুলবদ্ধনমূ 1৭২] 

মহাদেবান্তকাভ্যাঞ্চ কামাৎ ক্রোধাচ্চ ভারত ! | 

একত্বঘুপপন্নানাং জঙ্জঞে শূবঃ পরন্তপঃ ৭৩ 

অশ্বর্থামা মহাবীর্ধ্যঃ শক্রপক্ষভয়াবহঃ | 

বীরঃ কমলপত্রাক্ষঃ-ক্ষিতাঁবাসীন্নবাধিপ ! ॥৭8॥ (যুগ্কম্) 
জজ্ঞিরে বসবস্তুফ্টৌ গঙ্গায়াং শত্তনোঃ সৃতাঃ | 
বসিষটস্ চ শাপেন নিযোগাদ্বাসবন্ত চ ॥৭৫॥ 

যইতি। দেবরাজসমছ্যুতিঃ ইন্রতুল্যতেজস্বী। গন্বর্বপতির্নাঁম 1৬৯ 

অন্ুরাঁবতাঁরমভিধাঁয়েদানীং হ্থবাবতারং ক্রমাদভিধতে-বুহস্পতেরিতি। দ্রোণ- 

মাচাধ্যম্ ॥৭০1 

প্রোণং বিশিনষ্টি--ধন্ধিনামিতি। ধন্বিনাং মধ্যে উত্তমঃ সর্ধান্ত্রবিচ্চ য আসীৎ স মহাঁকীস্ি- 
অহাতেজাশ্চ জজ্ঞে বভৃব 1৭১1 

ধন্থরিতি। ধনুর্ষর্দে চ বেদে চ ববিষ্ম্, চিত্রকর্মাণম্ আশ্চর্যযকার্ধ্যম্ 1৭২1 

মহেতি। অংশেন একত্মুপপন্নানাং অতাম্। কমলপত্রাঙ্গঃ পদ্মদলতুল্যনয়নঃ | শুর- 
বীরাদিশব্বানামর্থপৌনরক্তযমার্যত্বাৎ সোৌঁচব্যম্ 1৭৩-_৭৪1 

ইন্দ্রের তুল্য তেজন্বী দেবকনামে বে অনুর ছিলেন, তিনিই পৃথিবীতে অবতীর্ণ 
হইয়া গন্ধবর্বপতিনামে প্রধান রাজা হইযাছিলেন 1৬টা 

মহারাজ! মহাবশব্বী দেবষি বৃহস্পতির অংশে ভরদ্বাজগোত্রে দ্রোণাচাধ্য 

জন্মিয়াছিলেন ;ঃ কিন্তু কাহারও গর্ভে নহে 1৭৭ 

তিনি ধনুর্ধরগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন এবং সমস্ত অস্ত্র জানিতেন : সেই 

জন্য মহাতেজন্বী ও বিশেষ কীন্তিশালী হইপ্লাছিলেন ॥৭১॥ 

আর তিনি ধন্ুবের্ধদে এবং অন্যান্য বেদে বিশেষ পারদর্শা ছিলেন; তাহার 
কার্যকলাপ আশ্চর্য্য ছিল এবং তিনি আপন বংশের উন্নতি করিয়া- 

ছিলেন ॥৭২॥ 
মহারাল! শিব, যম, কাল ও ক্রোধ_-এই চারি জন দেবভার নশ্মিলিত 

অংশ হইতে মহাবীর অশ্থথামা জন্মিবাছিলেন ॥৭৩-_-৭8| 
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তেষামবরজো ভীন্মঃ কুরূণাম্ভর়ম্বরঃ । 

মতিমান্ বেদবিদ্বাগ্মী শক্রপন্ষক্ষয়ন্করঃ ৭৬ 

জামদগ্র্যেন বাষ্ণে সর্ববা্ত্রবিদুষাং ববঃ। 

যোহযুধ্যত মহাতেজা ভার্গবেণ মহাত্বনা ॥৭৭॥ 

যন্ত রাজন্। কৃপো নাম ব্রহ্মধষিরভবৎ ক্ষিতৌ | 

রুদ্রাণান্ত গণীদ্বিদ্ধি সভঁতমতিপৌরুষমূ ॥৭৮] 
শকুনির্নাম যস্তাসীদ্রোজা লোকে মহাঁবথঃ। 

দ্বাপরং বিদ্ধি তং বাঁজন্ ! সম্ভুতমরিমর্দনম্ ॥৭৯| 

সাত্যকিঃ সত্যসন্ধশ্চ যোহসৌ বুষ্িকুলোদ্বহঃ ৷ 
পক্ষাৎ ন জজ্ঞে মরুতাং দেবাঁনামরিমর্দনঃ 0৮০) 

ভারতকৌমুদী 
জজ্ঞির ইতি। বসিষ্টন্ত শাপেন চ, বাঁসবস্ত ইন্ন্ত নিযোগালদেশাচ্চ, আক্টৌ৷ বসবো দেবা 

গঙ্গাযাঁং শন্তনে! বাজ্ঞঃ সুতাঁঃ সন্তো৷ জজ্ঞিবে ॥৭৫॥ 
তেষাঁমিতি। তেবাং শন্তন্হ্ৃতীভূতানামষ্টানাং বনুনাম্ঃ অববজঃ কনিষ্ট:। বক্ষ্যমাণ- 

তীঘ্োৎপত্তিবিবোধন্ত কল্পভেদাঙ্গীকীবেণ পবিহীধ্যং ॥৭৬| 

ভীক্সং বিশিনট্টি-_জামেতি। সর্বক্ষত্রিযাস্তকাঁবিণা বামেণ সহ যুক্ধকবণাতীদ্ন্ত সর্কবপ্রধান 
বীবত্বং হুচিতম্ 1৭৭1 

যইতি। অতিপৌকষং মহাবীবং তং ক্ুপম্. ক্াণীং গণাঁৎ অন্ুতং জীতং বিদ্ধি 1৭৮] 

শকুনিবিতি। দ্বাপবং তৃতীবষুগাধিষ্টাতাবং দেবম। দেবোইপ্যসৌ ভ্রুব ইতি ভাব: 1৭৯] 

বদিষ্ঠের শীপে এবং ইন্দ্রের আদেশে অষ্ট বনু আসিরা গল্গার গর্ভে এবং 
শীন্তনুর ওরসে জন্মিয়াছিলেন ॥৭৫1 

ভীন্ম সেই বন্থুগণের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন এবং তিনি বুদ্ধিমান বেদজ্ঞ, 
বাক্পটু, কুকবংশের অভরদীত। ও শত্রহন্তা ছিলেন ॥৭৬॥ 

অন্্রজ্ঞপ্রধান ও মহাঁতেজন্বী বে ভীন্ঃ মহাত্রী পরশুরামের সহিত যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন ॥৭৭॥ 

মহারাজ! কৃপনামে যে ব্রহ্মষি পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন, ভীহাকে আপনি 
কদ্রগণের অংশ এবং মহাবীর বলির? জানিবেন ॥৭৮ 

নরনাথ! জগতে মহারথ বলিরা বিখ্যাত শকুনিনামে যে ন্নাজা ছিলেন, 
তাহাকে আপনি দ্বাপরের অংশ বলিয়! জানিবেন ॥৭৯॥ 

সত্যপ্রতিজ্ঞ, শত্রহস্তী ও বৃষ্চিবংশপ্রধান সাত্যকি উনপঞ্গশৎ বাধুর অংশে 
জন্বিয়াছিলেন ॥৮॥ 
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ভ্রপদ্শ্চৈব বাজধিস্তত এবাভবদৃগণাঁ। 
মানুষে নৃপ ৷ লোকেহন্মিন্ সর্ববশন্ত্রভূতাং ববঃ ॥৮১।॥ 

ততশ্চ কৃতবন্মীণং বিদ্ধি বাঁজন্। জনাঁধিপম্। 

তমপ্রতিমকন্মাণং ক্ষত্রিয়র্ষভসত্মম্ ॥৮২॥ 

মরুতান্ত গণাদ্িদ্ধি সঞ্জাতমরিম্্দনম্ | 

বিবাটং নাম বাজানং পববাষ্ট্রপ্রতাপনষ্ ॥৮৩॥ 

অবিষ্টারান্ত যঃ পুত্র হংস ইত্যভিবিশ্রুতঃ। 
স গন্ধবর্বপতির্জজ্ঞে কুরুবংশবিবদ্ধনঃ ॥৮৪॥ 

ধুতরাষ্ট্র ইতি খ্যাতঃ কৃষ্ণদৈপায়নাদপি । 
দীর্ঘবাহুর্মহাতেজাঃ প্রজ্ঞাচক্কুর্ন রাধিপঃ ॥৮৫। 
মাতুর্দোষাদৃষেঃ কোপাদন্ধ এব ব্যজায়ত। 
মরুতান্ত গণাদৃবীবঃ সর্বশন্ত্রভৃতাং ববঃ ॥৮৬| (ধুগ্কম্) 

ভারতকৌমুদী 
সাত্যকিবিতি। সত্যসন্বঃ সত্যপ্রতিজ্ঞ | মকতাং বাযুনাম্৮০| 
ত্রপদ ইতি। তত এব গণাঁৎ মরুদ্গণাৎ্ ॥৮১| 
তত ইতি। তং প্রসিদ্ধ, অপ্রতিমকন্মাণং নিকপমকাধ্্যকবম্। ততো মরুদগণাদেব 

জাতম্ ॥৮২॥ 

মরুতাঁমিতি। অন্রাপি মকতাঁং গণাঁজাতমিতি শেষঃ ৮৩1 

অবিষ্টাামিতি। অবিষ্টাযাং তদ্গর্ভে জাত ইত্যর্ঘঃ 1৮৪॥ 

ধৃতেতি। প্রজ্ঞাচক্ষুঃ প্রত্যন্গচন্ষুষোবভাবাৎ বুদ্ধিমাত্রচন্ফুঃ | অন্ধ এব সন্॥৮৫--৮৬| 

মহারাজ! সকল অস্ত্রজ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজধি দ্রুপদ সেই মক্দূগণ হইতেই 
মত্ত্যলোকে জন্মিয়াছিলেন ॥৮১।॥ 

ধাহার কার্য্যের তুলনা ছিল না, সেই ক্ষত্রিযশ্রেষ্ট কৃতবর্মাও মকদৃগণ হইতে 
জন্মিয়াছিলেন ॥৮২। 

শক্রহস্তা ও শক্ররাজ্যের ভয়জনক বিরাট রাজাও মকদৃগণ হইতে জন্নিয়া- 
ছিলেন ॥৮৩॥ 

অরিষ্টার যে পুত্র হংসনামে বিখ্যাত ছিলেন। তিনিই কুকবংশে জন্মিধা 
গন্ধবর্দের রাজা হইযাছিলেন ॥৮৪| 

সমস্ত অন্ত্রধারীর মধ্যে শ্রেষ্ট, মহাতেজন্বী ও আজানুলদ্বিতবাহু ধৃতরাষ্ট্র 

(৮৫).""কষ্ণদৈপায়নাতবজঃ । (৮৬) পবার্দং পুস্তকবিশেষে নাত্তি। 
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তস্তৈবাবরজে। ভ্রাতা মহাঁসত্বো মহাবলঃ। 

স পাণুরিতি বিখ্যাতঃ লত্যধর্মরতঃ শুচিঃ ৮৭ 

ধন্মাত, স্মহাভাগং পুত্রং পুত্রবতাং বরম্। 

বিদুবং বিদ্ধি তং লোকে জাত বুদ্ধিমতাং ববম্ ॥৮৮| 

কলেরংশস্ত সংজজ্ঞে ভূবি ছুধ্যোধনো নৃপঃ | 

দবুদধিহর্্মতিশ্চৈব কুরূণামযশক্করঃ ॥৮৯| 
জগতো  যস্তু সর্ববস্ বিদ্বি্টঃ কলিপুরুষঃ। 

যঃ সর্ববাং ঘাতয়ামাস পৃথিবীং পৃথিবীপতে ! ॥৯০ 
উদ্দীপিতং যেন বৈরং ভূতান্তকরণং মহ । 

পৌলক্ত্যা ভ্রাতরশ্চাস্ত জজ্জিরে মনুজে ত্বিহ ॥৯১। 

তন্তেতি। অববজঃ কনিষ্। মহাঁসভ্ঃ অতীবাধ্যবসাষী 1৮৭] 

ধর্মাদিতি। পুত্রবতাং পক্ষে ববমূত্রষ্টং ছৈপায়নস্ত পুত্রমিত্যর্থ:, ধর্মাৎ অণীমাওব্যশাপেন 

ধর্মদেবাংশাজ্জাতম্ ॥৮৮া 
কলেরিতি। কলেশ্চতুর্থমুগাধিষ্টাতুর্দেবস্ত ৷ ছুর্মাতিতৃবাশযঃ 1৮৯ 

জগত ইতি। যঃ কলিপুরুষঃ, পাপিত্বাৎ সর্ধন্ত জগতো বিছিষ্টঃ ১ তন্তাংশজাতো যো ছুষ্যোধনঃ, 

সর্ধাং পৃথিবীং পৃথিবীস্থান্ বীরান্, ঘাতযামাঁস ॥৯০1 

উদ্দীপিতমিতি। যেন ছুধ্যোধনেন, ভূতান্তকরণং : জমন্তবীবনাশহেতুভূতম্, পাগুবৈঃ 
সহ মহছৈরম্, উদ্দীপিতম্; ইহ পৃথিব্যাম্, পৌলল্ত্যা রান্মসাঃ অন্ত ছুষ্যোধনন্ত ভরাতবঃ জন্তে 

মন্দুজেষু জঙ্ভিরে 1৯১] 

মাতার দোষে এবং খধির কোপে অন্ধ হইয়া; মকদ্গণের অংশে বেদব্যাসের ওরসে 
জন্দিয়াছিলেন ॥৮৫--৮৬| 

অত্যন্ত অধ্যবসায়ী, মহাঁবলবান্, সত্যধন্মে নিরত ও পবিত্রস্বভাব পাঙু সেই 
ধৃতরাষ্ট্রেরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইয়া! জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥৮৭॥ 

ভাগ্যবান ও মহাবুদ্ধিমান্ ব্যাসপুত্র বিছু্; ধর্মের অংশে ভূমগ্ডলে জন্মিয়া- 
ছিলেন ॥৮৮| 

কূটবুদ্ধি, ছ্রাশষ ও কুককুলের কলম্কজনক রাজা ছূর্যোধন কলির অংশে 
পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিরাছিলেন ॥৮৯| 

মহারাজ! যে কলি জগতে সমস্ত লোকের বিদ্বেষভাজন, সেই কলির 
অংশে জন্মিবা যে ছূর্্যোধন, পৃথিবীর সমস্ত বীরের বিনাশের কারণ হইরা- 
ছিলেন ॥৯০া 

(৮০) অন্েন্ত স্থমহাভাগম্ "1 বিহুরং বিদ্ধি লোৌকেহন্মিন্ ধর্দং ধশ্দভূতাং বর [| 
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শতং ছুঃশাদনাদীনাং সর্ধ্বেধাং ভুরকর্মাণাম্। 
ুম্মুখো ছুঃনহ্চৈৰ যে চান্যে নানুকীতিতাঃ (৯২| 
দুর্য্যোধনসহায়ান্তে পৌলস্ত্যা ভরতর্ষভ ! | 

বৈশ্যাপুতো। যুযুতুস্চ ধার্তবাস্রঃ শতাধিক ॥৯৩॥ 

জনমেজয় উবাচ। 

জ্যে্ঠানুজ্যেঠতামেষাং নামধেয়ানি বা বিভো| !| 
ধৃতরাষট্ন্ত পুত্রানামানুপুর্বেেণ কীর্তয় ॥৯৪॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
দুর্য্যোধনো যুযু্হ্শ্চ বাজন্ ! হুঃশাসনস্তথা | 

£নহো ছুঃশলশ্চৈৰ ছুম্মুথস্চ তথাপরঃ ॥৯,॥ 
বিবিংশতিধিকর্ণশ্চ জলসন্ধঃ স্বলোচনঃ। 

বিন্দান্ুবিন্দো দুদ্দরষঃ স্বাহুদু'প্রধর্ষণঃ 1৯৬] 

ভারতকৌমুদী 
নন কে তে ভ্রাতিব ইত্যাহ--শতমিতি। অত্র যুযুৎহুনা*সহ শতং বেদিতব্যম্ 1৯২1 

দর্যোধনেতি। পৌঁলল্ত্যা রাক্ষসাংশৈর্জাতাঁঃ তে ছুঃশাসনাদযো ভরাতরঃ। দুর্োধনগ্রহণে 
শতাঁধিকো ধার্ভবাষ্টো যুযুৎস্থঃ ; স চ বৈশ্যাবাঁঃ পুত্রঃ 1৯৩1 

জ্যেষ্টেতি। জ্যোষ্ঠানুজ্যেষ্ঠতাং জ্যেষ্টকনিষ্ঠতামূ নামধেযাঁনি বা নামানি চ 1৯৪1 

দূর্যোধন ইতি। ছুষ্যোধন ইত্যাদীনি ধৃতবাষ্পুত্রশতনামাঁনি ॥৯৫--১০৬] 

আবার যে দুর্য্যোধন পাগুব্গণের সঙ্গে বীরবিনাশের কারণ গুবতর শত্রুতা 
জন্মাইয়াছিলেন, রাক্ষদগণ আসিয়া সেই ছৃষ্যোধনের ভাই হইয়া! এই পৃথিবীতে 
মনুষ্তের ভিতরে জন্মিয়া ছিলেন ॥৯১| 

ছুঃশীদন; ছূর্মূখ ও ছুসহপ্রভূতি তাহারা এক শত ভ্রাতা ছিলেন; তাহাদের 

সকলের কার্য্যকলাপই নিষ্ঠুর ছিল; কিন্তু তাহাদের সকলের নাম বল! 
হইল না ॥৯২। 

মহারাজ! বাাক্ষদাংশজীত সেই ছু.শাসনপ্রভৃতি সকল ভ্রাতাই ছূর্য্যোধনের 
সহায় ছিলেন। আর, বৈশ্টা! স্তর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের আর একটা পুত্র জন্পে। তার 
নাম ছিল--ঘুযুৎস্'। তিনি এ এক শত ভ্রাতা হইতে অধিক ছিলেন 1৯৩] 

জনমেজয় বলিলেন_ প্রভু! এই থৃতরাষ্ট্পুত্রগণের আনুপুবিবক জ্যে্ট- 
কমিষ্ঠতা এবং নাম বলুন ॥৯৪। 

বৈশম্পায়ন বলিলেন- ছুর্য্যোধন ১1 যুযুতসু ৯1 ছু.শান ৩1 ছু্দহ ৪1 
হুশল ৫। ছুর্মুখ ৬1 বিবিংশতি ৭1 বিকর্ণ৮। জলনন্ধ ৯1] ুলোচন ১* 1 



4৬৮ মহীভারতে আদি- 

ুমধর্যণো ছুন্মু্থস্চ দু কর্ণ এব চ। 

চিত্রোপচিত্রো চিত্রাঙ্ষশ্চারুচিত্রা্গ শ্চ হ ॥৯৭| 

ুর্াদো| ভূপ্্হ্্ধপ্চ বিবিওস্বিকট? সম | 

উর্ণনাঁভঃ পন্মনাভস্তথা নন্দোপনন্দকৌ। 1৯৮] 

সেনাপতিঃ স্ুবেণন্চ কুক্োদবমহোদরৌ | 

চিত্রবাহুশ্চিত্রবর্ধা। স্বর্ধা। দুধিবোচনঃ ॥৯৯॥ 

অয়োবাভুর্মহাবাহুশ্চি ব্রচাপন্থুকুগুলৌ | 
ভীমবেগে। ভীমবলো বল!কী ভীমবিক্রমঃ ॥১০০| 

উগ্রাযুধো ভীমশবঃ কনকা বুদুর্টাযুধঃ | 

দৃঢ়বর্মা দৃঢ়ক্ষত্রঃ দোমকীভিবনূদরঃ 1১০১ 

জরাসন্ধো দৃঢ়সন্ধঃ সত্যসন্ধঃ সহজ্রবাকৃ | 

উগ্রশ্রাবা উগ্রসেনঃ ক্ষেমমুক্তিস্তথৈব চ ॥১০২॥ 
অপরাজিতঃ পণ্ডিতকো বিশালাক্ষো ছুরাধনঃ | 
দৃঢ়হস্তঃ গহস্তশ্চ বাতবেগস্থবর্চদৌ ॥১০৩॥ 

আদিত্যকেতূর্বহ্ববাশী নাগদভানুযায়িনৌ | 
নিষঙ্গী কবচী দণ্তী দগুধাঁবো ধনুগ্রহিঃ 1১০৪॥ 

বিন্দ ১১। অনুবিন্দ ১২। দূর্ধর্ষ ১৩। সুবাছু ১৪। ছুপ্পরধর্ষণ ১৫। ছু্দর্ষণ ১৬। 
দর্মখ ১৭। দুর্ণ ১৮। কর্ণ ১৯। চিত্র২ই | উপচিত্র ২১। চিত্রাক্ষ ২২। 

চাকচিত্র ২৩। অঙ্গদ ২৪। ছূর্দাদ ২৫ ছুপ্পরহর্য ২৬| বিবিংসু ২৭। বিকট ২৮। 
সম ২৯। উর্ণনাভ ৩০। পদ্মনাভ ৩১। নন্দ ৩২। উপনন্দ ৩৩1 সেনাপতি ৩৪ 
নুষেণ ৩৫ | কুঝ্ডোদর ৩৬। মহোদর ৩৭। চিত্রবাহু ৩৮ | চিত্রবর্মী ৩৯। সুবর্মা ৪০1 
ছরবিবরোচন ৪১1 অযোবাছ ৪২। মহাঁবাহু ৪৩। চিত্রচাপ ৪৪| সুকুগুল ৪৫ । 

ভীমবেগ ৪৬ ভীমবল ৪৭| বলাকী ৪৮। ভীমবিক্রম ৪৯1 উগ্রাযুধ ৫। ভীম- 
শর ৫১। কনকাষু ৫২। দৃঢাুধ ৫৩। দৃঢবর্মা ৫৪। দৃঢক্ষত্র ৫৫1 সোমকীন্তি ৫৬। 
অনুদর ৫৭1 জন্নাসন্ধ ৫1 ধুটসদ্ধ ৫৯। সত্যসন্ধ ৬০1 সহম্রবাক ৬১। 

উগ্রশ্রবা ৬২। উগ্রসেন ৬৩। ক্ষেমমূত্তি ৬৪। অপরাজিত ৬৫। পণ্তিতক ৬৬। 
বিশালাক্ষ ৬৭। ছুরাধন ৬৮ দৃঢ়হস্ত ৬৯। সুহস্ত ৭০। বাতবেগ ৭১ | স্ুবঙ্চা ৭২। 
আদিত্যকেতু ৭৩1 ব্হ্বাশী ৭৪। নাগদত্ত ৭। অনুযায়ী ৭৬1। নিষঙ্গী ৭৭। 

কবচী ৭৮। দৃ্তী ৭৯। দণ্ডাধার ৮০ | ধনুগ্রহ ৮১। উগ্র ৮২। ভীমরথ ৮৩ | 
(১০ ).-"বিশালান্গে! ছুবাঁধরঃ | 



পর্বরবণি দ্বিষভিতমোহধ্যায়ঃ। ৭৬৯ 

উঞ্পো ভীমরথে বারে বীর্বাহুরলোলুপঃ। 
অভয়ো বৌদ্দ্রকন্্মা চ তথা দৃঢ়বথস্চয়ঃ ॥১০৫। 
অনাধৃষ্যঃ কুণ্ডভেদী বিরাবী দীর্ঘলোচনঃ। 

দীর্ঘবাহ্মহাবাহু্ব্যটোরঃ কনকাঙ্গদঃ ॥১০৬॥ 
কুগুজশ্চিত্রক শ্চৈব দুঃশল চ শতাধিক । 
বৈশ্যাপুত্রো যুধুৎস্থস্চ ধার্তরাষ্ট্ঃ শতাধিকঃ ॥১০৭।॥ 
এতর্দেকশতং বাজন্। কন্যা চৈ প্রকীর্ভিতা । 

নামধেয়ানুপুরবব্যা চ জ্যে্ঠানুজ্যেষ্ঠতাং বিছুঃ ॥১০৮। 
সর্ব ত্বতিরথাঃ শুরাঃ সর্বে যুদ্ধবিশাবদাঃ। 

সর্বেব বেদবিদশ্চৈব বাজন্। শাস্ত্রে চ পারগাঃ ॥১০৯॥ 
গর্বের সংগ্রামবিদ্বীংলো বিষ্ভাভিজনশোভিনঃ | 

সর্যবেষামনুরূপাশ্চি কৃতা দারা মহীপতে ! ॥১১০॥ 

ভারতকৌমুদী 
কুগজ ইতি। ছুঃশলা তদাখ্যা কন্ঠা। ন কেবলং ছুঃশলা শতাধিকা, অপি তু বৈশ্ঠাপুত্রো 

যুযুৎসুশ্চ শতাধিক ইত্যর্থঃ 1১০৭1 

এতদিতি।  একশতং বৈশ্থাপুত্রযুযুৎসব্যতিবিক্তপুত্রাণামিত্যর্ঘঃ | নামধেয়ানিপূর্ব্যা 

উক্তনামসমূহপৌর্ধাপধ্যেণ জ্যোষ্টানুজ্যেষ্টতাং জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠতাম্ ॥১০৮1 
সব্ধ ইতি। অতিবশখত্বং নিবপযিস্ততে। শাস্ত্রে দণ্ডনীত্যাদৌ ॥১০১। 

সর্ব ইতি। সংগ্রামবিছবাংসো ধনুর্বেদাদিযুন্ষশান্জজ্ঞাঃ, বিদ্যা কলাশাস্ত্জ্ঞানম্ অভিজন- 
সতততমিবন্ধনা খ্যাঁতিস্তাভ্যাং শোভন্ত ইতি তে। দাঁবাঃ কৃতান্তৈবেব পবিণষেন সংগৃহীতাঃ 1১১০॥ 

বীর ৮৪। বীরবাহু ৮৫1 অলোলুপ ৮৬ | অভয় ৮৭।| বৌন্রকন্দা ৮৮। দৃঢ়র্থ 
৮৯। চয় ৯০। অনাধৃষ্ঞা ৯১। কুগুভেদী ৯২1 বিরাবী ৯৩ দীর্ঘলোচন 
৯৪ | দীর্ঘবান্ু ৯৫| ( দ্বিতীয় ) মহাবাহু ৯৬। ব্যটোক ৯৭1 কনকাজদ ৯৮। কুণ্জ 
৯৯| এবং চিত্রক ১০০। ছুঃশলানায়ী কন্া উক্ত এক শতের অতিরিক্ত এবং 
বৈশ্ঠাগর্ভজাত যুযুৎস্থ নামক পুত্রও উক্ত এক শতের অতিরিক্ত ॥৯৫__১০৭| 

মহারাজ! এই এক শত পুত্র ও একটী কন্যার কথা বলিলাম । ইহাদের 
নামের পৌবরবীপর্্য অনুসারে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ জানিতে হইবে ॥১০৮1 

ইহারা সকলেই অতিরথ ও বীর, সকলেই যুদ্ধকার্যে নিপুণ, সকলেই 
বেদবিৎ এবং সকলেই দগ্ডনীতিপ্রভৃতি শাস্ত্রে পারদশী ছিলেন ॥১০৯॥ 

(১১০) সর্বেসংগ্রামবিদ্যান্থ*"* | 
৯৭ 



নর যহাভাবতে আদি- 

দুশলাং সময়ে বাঁজন্! পিন্ধুবাজায় কৌরবঃ। 

জয়দ্রথায় গ্রদদে। সৌবলানুমতে তদা! ॥১১১। 

ধর্স্তাংশত্ত রাঁজানং বিদ্ধি রাজন! যুধিিবমূ। 

ভীমসেনন্ত বাতন্ত দেবরাজন্ত চার্ভবনম্ ॥১১২॥ 

অখ্থিনৌস্ত তৈবাংশো রূপেণাপ্রতিষৌ ভূবি | 

নকুলঃ সহদেবস্চ সর্ববভূতমনোহরৌ। ॥১১৩॥ 

যন্ত বর্চা ইতি খ্যাতঃ দোমপুত্রঃ গ্রতাপবান্। 

নোৌহভিমন্তযুবুহৎুকীত্তিবর্জনস্ত স্তোহভবৎ ॥১১৪॥ 

যন্তাবতরণে বাজন্! স্ুরান্ সোযোহব্রবীদিদমূ । 

নাহং দগ্াং প্রিয়ং পুত্রং মম প্রাণৈর্গবীয়সমূ ॥১১৫| 

ভারতকৌমুদী 
দুঃশলামিতি। জমযে বিবাহযোগ্যকাঁলে। কৌববো ধৃতবাষঃ ৷ সৌবলম্ত শকুনেঃ, অহমতে 

সতি ॥১১১॥ 

ধা্তবান্্রীনভিধাযেদানীং পাগুবানভিধত্তে ধর্শাস্তেতি। হে বাজন্। যুধিষ্টিংং বাজানম্। ধরন 

অংশম্ , ভীমসেনম্, বাঁতন্ত বাযোবংশম্, অঙ্জনঞ্চ দেববাজন্ত অংশম্, বিদ্ধি জানী হি ॥১১২| 

অশিনৌবিতি। বপেণাপ্রতিমত্বাদেব সর্দদভূতমনোহবৌ বভূৃবতুঃ 1১১৩| 

যইতি। সোমন্ত চন্ত্রন্ত পুত্রঃ ॥১১৪॥ 

যস্তেতি। হে বাজন্! যস্ত বচ্চসঃ অবতবণে বিষযে, সোমঃ, হ্বাঁনিদম্ অব্রবীৎ। 

প্রাণৈর্গবীষসং প্রাণাপেক্ষযাপি গবীযাংসমিত্যর্থঃ। আর্ষোহ্ষং প্রযোগঃ 1১১৫। 

শোভিত ছিলেন এবং সকলেই অনুপ ভার্ধ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥১১০| 

মহারাজ! ধৃতরাষ্ট্র শকুনির মতানুসারে বথাকালে ছুঃশলানায়ী কন্তাটীকে 
সিন্ধুরাজ জবদ্রথের হস্তে দান করিয়াছিলেন ॥১১১॥ 

এদিকে রাজ। যুধিষ্ঠির ধর্দের অংশে, ভীমসেন বাযুর অংশে এবং অজ্জন 
দেবরাজ ইন্দ্রের অংশে জন্মিবাছিলেন ॥১১২॥ 

অশ্রিনীকুমারদ্ধষের অংশ নকুল ও সহদেব মর্ত্যলোকে অতুলনীয় সুন্দর 
হইয়া, সকল লোকেরই চিত্ত আকর্ষণ করিতেন ॥১১৩| 

বঙ্চা নামে চন্দ্রের যে পুত্র ছিলেন, তিনিই আসিয়া অভিমন্থ্যু নামে অঞ্জনের 
পুত্র হইয়া, প্রতাপশালী ও অসাধারণ বশম্বী হইয়াছিলেন ॥১১৪॥ 

মহারাজ! যে বর্চার (মর্ত্যলোকে ) আসিবার বিষয়ে চন্দ্র দেবগণকে 
এই কথা বলিষাছিলেন-_“দেবগণ! আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিষতম পুত্রকে 
আমি বাইতে দিতাম না ॥১১৫। 
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সময়ঃ ক্রিয়তামেষ ন শক্যঘতিবর্ভিতুমূ। 
স্থবকার্ধ্যং হি নঃ কার্য্যমন্থবাণাং ক্ষিতৌ বধঃ ॥১৯১৬ 
তত্র যাস্তত্যয়ং বর্চা ন চ স্থাস্ততি বৈ চিরমৃ। 

এীন্দির্নবস্তু ভবিতা যন্য নারায়ণ? সখা ॥১১৭।॥ 

সোহজ্ছুনেত্যভিবিখ্যাতঃ পাণ্ডোঃ পুত্রঃ প্রতাপবান্। 

তন্তায়ং ভবিতা৷ পুত্রো বালো ভুবি মহাবথঃ ॥১১৮॥ 
ততঃ ষোড়শ বর্ধাণি স্বাস্তত্যমবসভমাঃ ! | 

অস্ত যোড়শবর্ষস্ত স সংগ্রামো ভবিষ্যতি ॥১১৯॥ 

যত্রাংশা বঃ করিষ্যন্তি কর্্দ বীবনিষ্ৰনম্। 

নবনাবায়ণাভ্যান্ত স সংগ্রামো বিন! কৃতঃ ॥১২০| 

ভ 

সময ইতি। হে স্থবাঃ! বুগ্মাভিবেষ সমযঃ শপথঃ ক্রিষতামূ, কদাচিদপি তত সম্যকবণম্ 
অতিবন্তিতুং লজ্ঘধিতুং যুদ্াভির্ন শক্যম্। ক্গিতৌ অন্থবাণাং বধ ইত্যেব স্থবকাধ্যম্ঃ তচ্চ নঃ 
অন্মাকম্ আবযোবপীত্যর্থর কার্যং কর্তব্যম, সথবত্বসাম্যাৎৎ ॥১১৬| 

তত্রেতি। তত্রম স্থবকাধ্যসাধনে, অযং মম পুত্রো বচ্চা যাস্ততি । কিন্তু চিবঞ্চ ন 
স্থান্ততি। নবে নাম খাধিঃ, এন্দ্িঃ ইন্্রপুত্রাহিজ্জুন:, ভবিতা, নাবাঁষণশ্চ যন্ত এন্দ্রেঃ সখা 

ভবিস্ততি ॥১১৭| 
সইতি। পাণ্ডোঃ পুত্র! ভবিতা। অযং বচ্চাঃ তন্ত অজ্জুনম্ত পুত্রঃ জন্, ভুবি বাঁল এব 

মহাবথো৷ ভবিত। ॥১১৮] 
তত ইতি। হে অমবসভ্তমাঃ। ততঃ অঞ্জুনপুত্রভবনাঁৎ পব্ স্থান্ততি বঙ্চা ইতি শেবঃ। 

অন্ত বঙ্চসঃ যৌভশবর্ন্ত সতঃ, স কুকপাঁগুবযোঃ সংগ্ৰামঃ 0১১৯। 

যত্রেতি। হে দেবাঁঃ। যত্র সংগ্রামে, বো যুদ্াকম্ অংশা ভীমাদযঃ, বীবাণাং নিষ্দ্নং 

তবে, আপনারা এই শপথ ককন এবং তাহা কখনও অতিক্রম করিতে 
পারিবেন না, মর্ত্যলোকে বাইয়া! অন্ুরগণকে বধ করা দেবগণের কার্য, 

সুতরাং তাহা আমাদেরও কর্তব্য ॥১১৩॥ 

অতএব বর্চা অবশ্যই যাইবে , কিন্তু দীর্ঘকাল থাকিতে পারিবে না। 

মহধি নর ইন্দ্রের পুত্র অঞ্জন হইয়া জন্মিবেন, ব্বযং নারাষণ যাইরা তাহার 
সথা হইবেন ॥১১৭॥ 

এই বর্চা, সেই অঞ্জনের পুত্র হইযা, বাল্যকালেই পৃথিবীতে মহাপ্রতাপ- 
শালী মহারথ হইবে ॥১১৮॥ 

দেবগণ। তাহার পর, ষোল বৎসর থাকিবে , ইহান্ন ষোল বৎসর ববসের 
সময সেই কুকক্ষেত্র যুদ্ধ হইবে ॥১১৯॥ 



২ মহাভারতে খাদি 
চক্রব্যুহং সমাস্থায় যোধরিষ্যন্তি বঃ রাঃ !| 

বিমুখান্ শান্রবান্ সর্ধবান্ কারধিষ্যতি মে স্থৃতঃ ॥১২১॥ 
বালঃ প্রবিশ্ঠ চ ব্যুহযভেগ্ঘং বিচরিষ্যতি। 
যহারথানাং বীরাণাং কদনঞ্চ করিষ্যতি ॥১২২॥ 
সর্ব্বেষামেব শন্তরণাং চতুর্থাংশং নয়িষ্যতি । 

দিনার্েন মহাবাহুঃ প্রেতরাজপুরং প্রতি ॥১২৩॥ 
ততো! মহারথৈর্বাবৈঃ সমেত্য বহুশো রণে। 
দিনক্ষয়ে মহাবাহির্ময়া ভূয়ঃ সমেষ্যতি ॥১২৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
সংহাঁবপং কর্ম, কবিত্তন্তি ১ স সংগ্রীম, নবনাবাধণীভ্যাং কষ্ণজ্ুনাভ্যাম্, বিনা কতো বহিতো 
ভবিতা ১ তয়োঁঃ সংশপ্তকুদ্ধে গ্রবন্তষ্মা িত্বাঁ ॥১২০॥ 

চক্রেতি। হে স্বাঃ! ভ্রোণাদযশ্ক্রব্যুহ। অমাস্থায অবলম্ধ্য, বে! যুক্ান্ যুক্মদংশাব- 
তীর্যুধিিবাদীন্চ যোধযিত্যত্তি। মে মম সুতো বর্চাস্ব তদানীং সর্বান্ শাত্রবান্ বিমুখান্, 
কাবয়িগ্তাতি কবিস্যাতি ॥১২১] 

বাল ইতি। বাঁল এব মে স্থতঃ, অভেগ্কং তং ব্যহং প্রবিশ্ত চ যুধ্যমানে! বিচবিস্তুতি। 
মহাবথানাং বীবাণাং শত্রণাম্, কদনং সংহাঁবঞ্চ কবিস্তৃতি ॥১২২॥ 

সর্বেষামিতি। মহাবাছবযং মে স্থত: দিনার্দেনৈব, সর্বেষামেব শত্রণাং চতুর্যাংশম্ 
প্রেতবাজপুবং বমালষং প্রতি, নযিষ্তি নেস্ততি ॥১২৩। 

তত ইতি। ততঃ পবম্ অযং মহাবাহঃ, বহুশো বহুবাবানেব, রণে, শক্রপক্ষীধোহা- 
রখৈবাঁবৈঃ, সহ সমেত্য যুধ্যমানো মিলিত্বা, দিনক্ষষে দিবাবসানে, ভূয়ঃ পুনবপি, মযাঁ সহ, 
সমেম্ততি নিহতঃ সন্ মিলিতে৷ ভবিষ্যৃতি ॥১২৪| 

দেবশগ। যে যুদ্ধে আপনাদের অংশসম্ভৃত ভীমপ্রভৃতি শক্ত সংহার করিবেন, 
সে যুদ্ধে কৃষ্ ও অঞ্জন থাকিবেন না; (কেন না, তাহারা তখন সংশপ্তকযুদ্ধে 
লিপ্ত থাকিবেন ) ॥১২০। 

ঢোবগণ! শক্রপক্ষ চক্রুবূহ করিয়া আপনাদের সহিত যুদ্ধ করিবে, তখন 
আমাৰ পুত্র সমস্ত শক্রদিগকে পরাজুখ করির দিবে ॥১২১। 

এবং বালক হইযাও অভে্ ব্যুহমধ্যে প্রবেশ করিয়। বিচরণ করিবে এবং 
বিপক্ষ বীরগণকে বহার করিতে থাকিবে ॥১২২। 

এই অবস্থায ছই গ্রহয়ের মধ্যেই সমস্ত শত্রুপক্ষের 
প্রেরণ করিবে ॥১২৩| 

তাহার পর, বারবার যুদ্ধে মহারথগণের সহিত মিলিত হইয়া, দিবাবসানে 
পুনরাঘ আমার সি আসিরা মিলিত হইবে (নিহত হইবে )॥১২৪॥ 

এক চতুর্থাংশকে যমালষে 
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একং বংশকরং পুত্রং বীবং বৈ জনয়িষ্যতি | 
প্রনষং ভারতং বংশং স ভুয়ো ধারয়িষ্যতি ॥১২৫॥ 
এত সোঁমবচঃ শ্রুত্বা তথাস্তিতি দ্রিবৌকসঃ। 

প্রত্যুচ্ঃ লহিতাঃ সর্বেবে তারাধিপষপুজয়ন। 
এবং তে কথিতং বাজন্। তব জন্ম পিতুঃ পিতুঃ ॥১২৬।॥ 

অগ্নের্ভাগন্ত বিদ্ধি ত্বং ধৃষউছ্যুন্নং মহাবথমৃ। 

শিখণ্ডিনমথেো রাজন্। স্ত্রীপুর্বং বিদ্ধি বাক্ষদম্ ॥১২৭॥ 
দ্রৌপদেয়াশ্চ যে পঞ্চ বভুবুর্ভরতর্ধভ 11 
বিশ্বান্ দেবগণান্ বিদ্ধি সঞ্জাতান্ ভবতর্ষভান্ ॥১২৮॥ 

প্রতিবিন্ধ্যঃ স্বতমোমঃ শ্রুতকীন্তিস্তথাপরঃ | 
নাকুলিস্ত শতানীকঃ শ্রুতসেনশ্চ বী্ধ্যবান্ ॥১২৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
একমিতি। পুত্রং পবীক্ষিতং নাঁম। স পুত্র এব। প্রনষ্টং লুগ্গ্রাষম্। ধাবধিষ্তি 

বঙ্গিষ্াতি ১২৫| 

এত্দিতি। সহিতাঁঃ সম্সিলিতাঃ। ভাঁবাঁধিপং চন্দ্রম$ অপুজযন্, পুত্রদানান্গীকাবাৎ। 

হে বাজন্। জনমেজয। তব পিতুঃ পবীক্ষিতঃ পিতুবভিমন্যো। এবং জন্ম তে তব সমীপে 

কথিতমূ। ফট্্পাদোহ্যং শ্লোকঃ ॥১২৬| 

অগ্নেবিতি। হেবাজন্্। ত্বম মহাঁবথং ধৃষ্টহ্যয়ম্, অগ্নের্ভাগম্ অংশং বিদ্ধি। অথো৷ পূর্বং 

্বীতি সত্ীপূর্বস্তম্ মধ্বব্যংসকাদিত্বাৎ সমাঁসঃ, শিখণ্ডিনং বাক্ষসং বাক্ষসাঁংশম্, বিদ্ধি 1১২৭॥ 
দ্রৌপদেষা ইতি। ভ্রৌপগ্ভা অপত্যানীতি ভ্রৌপদেষাঃ। সঞ্জাতান্ তানিতি শেষঃ ॥১২৮| 

একটা মাত্র বংশধর বীর পুত্র উৎপাদন করিবে; সেই পুত্রটাই লুপ্তপ্রাব 
ভরতবংশ রক্ষা করিবে” ॥১২৫।॥ 

চন্দ্রের এই কথা শুনিয়া সম্মিলিত দেবগণ “তথাস্ত' বলিব প্রত্যুত্তর 
করিলেন এবং চন্দ্রের প্রতি গৌরব দেখাইলেন। মহারাজ! আপনার পিতামহ 
অভিমন্থ্যর জন্ম এই বলিলাম ॥১২৬ 

মহারাজ । মহারথ ধৃষ্টহ্যয় অগ্নির অংশে জন্মিবাছিলেন; তাহার পর, 
শিখন্ী রাক্ষসের অংশে প্রথম স্ত্রী হইয়া জন্মিবা, পরে পুকষ হইবা- 
ছিলেন ॥১২৭॥ 

ত্রৌপদীর যে পাঁচটা পুত্র ছিল, তাহারা বিশ্বদেবগণেব অংশে জন্মিয়া- 
ছিল 1১২৮ 

১২৫ ্লোকাঁৎ পবম “বৈশম্পাষন উবাঁচ” ইতি দ্ষচিৎ পাঠঃ 1 



৭৭8 মহাভারতে আদি- 

শূরো নাম যদুশ্রেষ্ঠো বন্তদেবপিতাহভব। 

তস্য কন্যা পৃথা নাম রূপেণাসদৃশী ভূবি ॥৯৩০| 

পিতুঃ স্বত্রীয়পুত্রায সোহনপত্যায বীর্ধ্যবান্। 
অগ্রমগ্রে প্রতিজ্ঞায় স্বস্তাঁপত্যস্ত বৈ তদ্দা ॥১৩১॥ 
অগ্রজাতেতি তাং কন্যাং শুবোহনুগ্রহকাজ্জরা | 

অদদৎ কুত্তিভোজার় স তাং দুহিতবং তদা৷ 1১৩২ (ধুগ্মকথ্) 

সা নিধুক্ত। পিতুর্গেহে ব্রাঙ্গণাতিথিপুজনে | 

উগ্রং পর্ধ্যচরদ্ঘোবং ব্রাঙ্গণং সংশিতব্রতম্ ॥১৩৩॥ 

নিগুঢুনিশ্চয়ং ধর্থে যং তং ছূর্ববানং বিছুঃ। 
তমুগ্রং শংদিতাত্মানং সর্ববযত্ৈরতোধয় ॥১৩৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
অথ কে তে পঞ্চ পুত্রা ইত্যাহ-_প্রতিবিদ্ধা ইতি। ই/ম ক্রমেণ ফুবিটিবাদিনাং পুত 

বেদিতব্যাঃ 1১২৯] 

শুব ইতি। তত্ত শুবস্ত পৃরথা নাম কন্যা! অভবদিত্যন্থযঃ 1১৩০] 

পিতুবিতি। বীধ্যবানূ, স প্রসিছঃ; স শব, তাল অগ্রে অপত্যজন্মনঃ পূর্ববমেব, সবপ্ত 

অপত্যন্ত মধ্যে অগ্রমূ অগ্রজীতমপত্যম্। অনপত্যাষ পিতুঃ স্বশ্ত্রীধপুত্রা কুন্তিভো্গায দীতুং 

গ্রতিজাষ, তদা পৃথাজন্মনি সতি পৃথৈব অগ্রজ্ঞাতা ইতি হেতাঃ, তশ্মৈ কুন্িভোলায বাজে 
এব অদদৎ ॥১৩১--১৩২॥ 

সেতি। সা পৃ্থা, পিতু্গেহে, ব্রাহ্মণা এব যে অতিথযন্ডেষাং পূজনে পিত্রা নিযুক্ত সতী, 
উগ্নং কোপনম্, অতএব ঘোঁবং সংশিতব্রতং কক্চিদ্ত্রা্গণম্, পর্যযচবৎ শুশ্রুধিতবতী ॥১৩৩] 

দ্রৌপদীর গর্ভে যুধিষ্ির হইতে প্রতিবিদ্ধা, ভীম হইতে স্ুতসোম, অঞ্জন 
হইতে শ্রুতকীন্তি, নকুল হইতে শতানীক এবং সহদেব হইতে শ্রুতসেন জন্মিষা- 
ছিল ॥১২৯ 

বছবংশে শুরনামে বনুদেবের পিতা ছিলেন, তাহাব বন্তার নাম ছিল 

পুথ” তিনি মর্ত্যলোকে অতুলনীব সুন্দরী ছিলেন ॥১৩০। 

সেই শুক, আপন পিস্তাত ভাই নিঃসন্তান কুক্তিভাজের নিকট প্রথমে 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, “আমার প্রথম সন্তান তোমাকে দান করিব” 

এদিকে প্রথমেই শুরের একটা বন্যা জন্মগ্রহণ করিল, তখন শূর পূর্ববপ্রতিজ্ঞা 
অনুসারে কুস্তিভোজকে সেই পৃথানাস্ী কন্তাটী দান করিলেন ॥১৩১--১৩২॥ 

কুস্তিভোজ সেই কন্তাটাকে পাইয়া, আপন ভবনে সমাগত ত্রাক্মণ-অতিথির 
সেবায় নিযুক্ত করিলেন। এই অবস্থায় কুন্তী (পৃথা) কোপনস্বভাব ও জিতেক্দ্রি 
কোন ত্রাঙ্মষণের শুশ্রাষা করেন ॥১৩৩॥ 



পর্ববণি দিষত্িতষোহ্ধ্যায়ও। ৭৭৫ 

তৃষ্টোহভিচারসংযুক্তমাচচক্ষে যথাবিধি | 
উবাচ চৈনাং ভগবান্ ্ীতোহন্মি জুভর্গে ! তৰ ॥১৩৫। 

যং যং দেবং ত্বমেতেন মন্্রেণাবাহয়িষ্যসি | 
তন্ত তস্ প্রসাদাত্বং দেবি। পুত্রান্ জনিষ্যসি ॥১৩৬| 
এবমুক্তা চ সা বালা তা কৌতুহলান্বিতা। 
কন্া নতী দেবমরকমাজুহাব যশস্থিনী ॥১৩৭॥ 

প্রকাশকর্তী ভগবান্ তন্তাং গর্ভ. দধো৷ তদা। 
অজীজন স্থৃতগ্চাস্তাং সর্ববশন্ত্রভৃতাং ববম্ ॥১৩৮॥ 

সকুগুলং সকবচং দেবগর্ভং শ্রিয়ানিতম্ | 

দিবাকবসমং দীপ্ত্যা চারুসর্ববাঙগভূষিতম্ ॥১৩৯॥ ( যুখ্নকমূ ) 

ক 
অথ কিং নামাসে। ত্রার্ষণ ইত্যাহ__নিগৃঢেতি। ধর্মে নিগুঢঃ অবগম্যাত্মনি সংবৃতো 

নিশ্চযন্তত্ং যেন তম্, তং প্রসিদ্ধম, যং নায়া ছুর্ধাসসং বিছুঃ। পৃথা সর্বযতৈ, শংসিতাত্মানং 
লোকৈঃ প্রশংসিতচিত্তমূ, উগ্রং তং ছুর্বাসসম, অতোবযৎ |১৩৪| 

তুষ্ট ইতি। তুষ্টঃ সদ ভগবান্ ছর্বাঁসা অভিচাবসংযুত্তং বশীকরণীদিশক্তিমহ্িতং 
ককিন্মন্রম, তণ্তৈ যথাবিধি আঁচচক্ষে , এনাং পৃথাম্ উবাচ চ। হেম্থভগে। তব সম্বন্ধে 

প্রীতোহস্মি ॥১৩৫| 

যমিতি। হেদেবি? ত্বমেতেন মন্ত্রেণেখ যং যং দেবম্। আবাহ্বিহ্াসি, তন্ত ত্য দেবস্ত 

প্রসাদাদেব তুং পুত্রান্, জনিব্যসি জনযিস্যসি ॥১৩৬ 

এবমিতি। এবমুক্তা সাঁ যশখ্ষিনী বালা! পৃথথা, কন্তা সত্যপি তদা কৌতুহলান্বিতা সতী, 
অর্কং স্্যং দেবমঃ আজুহাব ॥১৩৬| 

প্রকাশেতি। ভগবান্ প্রকাশকর্তী আলোকনিযস্তা সূর্য» তদৈব তন্তাং পৃথাযাং গর্ভং 

ধিনি ধর্মের নিগুঢ তত্ব জানিতেন এবং ধাহাকে লোকে ছুব্বাসা বলিয়া 
জানিত; উগ্রম্বভাব ও প্রশস্তচিত্ত সেই ছ্বর্বাসাকে কুভী সর্ব প্রযত্ে সন্তুষ্ট 
করেন ॥১৩৪। 

দু্ববাসা সন্তষ্ট হইয়া কুস্তীর নিকটে যথাবিধানে একটা বশীকরণের মন্ত্র 
বলেন , আরও বলেন যে--“ভদ্রে! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥১৩৫॥ 

দেবি। তুমি এই মন্ত্রধারা যে বে দেবতার আবাহন করিবে, সেই সেই 
দেবতান্ন অন্ুগ্রহেই তুমি পুত্র লাভ করিবে” ॥১৩৬॥ 

ছূ্বাসা এই বথ! বলিলে, কুম্তী কুমারী হইয়াও কৌতুকের বশে তখনই 
সুধ্যদেবকে আহ্বান করিলেন ॥১৩৭। 

হূধ্যদেবও আসিয়া তখনই তাহার গর্ভাধান করিলেন, তাহাতে কুন্তী 



৭5৬ মৃহাভারতে আদি- 

নিগৃহমানা জাতং বৈ বন্ধুপক্ষভয়াভদা । 

উৎ্সসর্জ জলে কুন্তী তং কুমারং যশম্থিনম্ ॥১৪০॥ 

তমুস্থউং জলে গর্ভং বাধাভর্তা মহাযশাঃ। 

রাধায়াঃ কল্পয়ামাস পুত্রং সোহধিরথস্তদা ॥১৪১| 

চক্রতুর্নামধেয়ণ তন্তয বালন্ত তাঁবুভৌ । 

দম্প্তী বস্থষেণেতি দিক্ষু সর্ববান্থ বিশ্রুতম্ ॥১৪২॥ 

সংবর্ধমানে। বলবান্ সর্ববান্তেযৃততমোহভবণ | 

বেদাঙ্গানি চ সর্ববাণি জজাপ জয়তাং ববঃ ॥১৪৩] 

ভারতকৌমুদী 
দ্ধধেখ জনযামাস, যথাকালে চ অন্তাঁং পৃথাযাং ভাবিনং সর্বশস্ত্রভৃতাং ববম্। দেবগর্ভং 

দেববাঁলকোঁপমম্। চাঁকভিঃ সর্বৈবন্দগেবে ভূষিতম্। সুতম্ অজীজনৎ ॥১৩৮_-১৩৯| 

নিগৃহমানেতি। তা কুন্তী নিগৃহমানা গোৌঁপযন্তী সতী, বন্ধুপক্ষতযাৎ পিতৃপন্ন- 

কর্তব্যতিবস্াবাগ্যাশক্কাবশাৎ, কুন্ববত্বাদ্যশত্বিনং জাঁতং তং কুমাবম্ঠ কম্সিংশ্চিৎ প্রবমান- 

পাত্রে কৃত্বা, জলে উৎসসঙ্জ ॥১৪৩| 

তমিতি। তদা বাঁধাযান্তদাখ্যায়াঃ কন্তাশ্চিৎ স্ত্িযা ভর্ভী, মহাযশাঃ স প্রসিদ্ধ: ক্ত- 

জাতীযঃ অধিরথঃ, জলে উৎস্ষ্টং তং গর্ভং বালকম্। আনীষ, বাধাযাঁঃ পুত্রমূ, কল্পষামাস 0১৪১ 
চক্রতুবিতি। তাঁবুভৌ দম্পতী বাঁধাধিবথো, তত্ত বালন্ত সর্বাস্থ দিক্ষু বিশ্রতং প্রচাবা- 

দেব বিখ্যাতম্, বন্থুষেণেতি নামধ্ষঞ্চ চত্রতুঃ ॥১৪২॥ 

সংবর্দঘমান ইভি। জ বাঁলকঃ সংবর্ধমানঃ সন্, বলবান্, সব্বীস্ত্রেধু উত্তমঃ প্রধানাভিজ্ঞঃ 

অতএব জযতাং ববশ্চাভবৎ ১ ব্যাকবণাদীনি সর্বাণি বেদাঙ্গানি চ, জজাপ পপাঠি ॥১৪৩| 

যথাকালে একটা পুত্র প্রসব করেন, সেই সমযেই তাহার কাণে ছুইটী কুগুল 
এবং শরীরে অভেগ্ভ কবচ ছিল এবং সে দেববালকের ন্যাব সুন্দর ও তৃর্য্যের 
যা তেজন্বী হইযাছিল, আর মনোহর অঙ্গ গুলিদ্বারাই সে অলম্কৃত ছিল ; ক্রমে 
সেই বালকটাই সমস্ত অন্্রধারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইযা ছিল ॥১৩৮-__১৩৯॥ 

তখন কুস্তী পিতা-মাতাপ্রভৃতির ভষে সেই সুন্দর বালকটীকে গোপনে 
নিয়া কোন পাত্রে করিয়া! জলে ভাসাইযা দিয়! আসিলেন ॥১৪০ 

তখন রাধার স্বামী অধিরধ জলে ভাসমান সেই বালকটীকে নিয়া আপন 
পত্ধী রাধার পুত্র কল্পনা করিল ॥১৪১॥ 

এবং তাহারা ছুইজনে মিলিয়া সেই বালকটীর নাম করিল-_£বন্ুষেণ। 
এবং সেই নামটা সকল দিকে প্রচার করিয়া! দিল ॥১৪২। 

(১৪৩) জজাঁপ জপতাং ববঃ। 



পর্ববণি দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ। ৭৭৭ 

যন্থিন কালে জপন্নান্তে ধীমান্ সত্যপরাক্রমঃ | 
নাদেয়ং ব্রাঙ্মণেঘাসীতন্মিন্ কালে মহাত্মনঃ ॥১৪৪॥ 

তমিন্দো ব্রাহ্মণো ভূত্বা পুত্রার্থে ভূতভাবনঃ | 
যযাচে কুগুলে বীরং কবচঞ্চ সহাদজম্ ॥১৪৫] 
উতকৃত্য কর্ণ! হদদৎ কবচং কুগুলে তথা । 
শক্তিং শক্রে। দঘদৌ তট্মৈ বিশ্মিতশ্চেদমব্রবীৎ ॥১৪৬॥ 

দেবাস্ুরমনুষ্যাণাং গন্ধবের্বারগবক্ষসামূ। 

যন্থিন্ ক্ষেপ্দ্যসি হুদ্ধর্ধ ! স একো ন ভবিষ্যতি ॥১৪৭ 

যন্মিম্সিতি। ধীমান্ বুদ্ধিমান, সত্যপবাক্রমঃ অকৃত্রিমবিক্রমশ্চ স বালকঃ, যন্মিন্ কালে 

জপন্ পঠন্, আস্তে স্ম, তশ্মিন্ কালে, মহা ত্মনন্তন্ ্রাহ্মণেু কিঞ্চিদ্পি অদেষং নাসীৎ 0১৪৪1 

তমিতি। ভূতভাবনঃ প্রীণিমান্রহিতৈষী ইন্দ্র” কদা চিদ্ত্রান্ষণো ভূত্বা, পুত্রস্ত অঙ্জুনন্ত 

অর্থে বিজযনিমিতে কুগ্লে কুগুলদ্ধষমূ। অন্গৈঃ সহৈব জাত ইতি সহান্বজং কবচঞ্চ, তং বীবং 
বন্ষেণং যযাঁচে ॥১৪৫॥ 

উৎকৃত্যেতি। কর্ণঃ, উতকৃত্য অঙ্গেভ্যঃ কর্ণদযাচ্চ চ্ছিত্বা, কবচং তথা কুগুলে চ অদদৎ। শক্ত 

ইন্শ্চ তেন কর্শণা বিস্মিতঃ সন্, তন্যৈ কর্ণায, শক্তিং নামান্তর দদৌ, ইদমত্রবীচ্চ 1১৪৬1 
দেবেতি। হে ুর্ধর্য! দেবাদীনাং মধ্যে বন্মিন্ জনে, ইমাং শক্তিমূ, ক্ষেপ্প্যসি , স একঃ, ন 

ভবিস্ততি ন স্থাস্ততি অসেঃ প্রযোগাৎ মবিষ্যতীত্যর্থ; 1১৪৭॥ 

সেই বালকটী বড় হইতে থাকিয়! বলবান্ হইতে লাগিল, সমস্ত অস্ত্রে বিশেষ 
অভিজ্ঞ হইয়া! উঠিল এবং সমস্ত বেদাঙ্জ অধ্যয়ন করিল; পরে সেই বাঁলকটীই 
বিজয়িশ্রেষ্ঠ হইয়াছিল ॥১৪৩| 

বুদ্ধিমান ও বথার্থবিক্রমী বস্থুষেণ যে সময়ে পাঠ করিতে বসিত, সে সময়ে 
তাহার ত্রাক্ষণকে কিছুই অদেয় ছিল না ॥১৪৪॥ 

সুতরাং কোন সময়ে ইন্দ্র ত্রাহ্মণের বপ ধারণ করিয়া, পুত্র অঙ্ছনের হিতের 

জন্য, বীর বন্থুষেণের নিকট যাইয়া তাহার কুল ছুইটা এবং স্বাভাবিক কবচটী 
প্রার্থনা করিলেন ॥১৪৫। 

তখন কর্ণ নিজের শরীর হইতে কাটিয়া সেই কবচটী ও কুগুল ছুইটা ইন্দ্রকে 
দান করিলেন , ইন্দ্র তাহাতে বিস্মবাপনন হইয়!? কর্ণৃকে একটা শক্তি (অস্ত্র) দান 
করিলেন এবং বলিলেন-_॥১৪৬। 

“হে ছুঘর্য কর্ণ! দেব অস্থুর, মনত, গন্ধবর্ষ, নাগ ও রাক্ষসপ্রভৃতির মধ্যে যাহার 
প্রতি তুমি এই শক্তি নিক্ষেপ করিবে, সে-ই মরিবে 1১৪৭ 

৯৮ 



৭৭৮ মহাভারতে আর্দি- 

পুবা নাম চ তন্তাসীদন্ষেণ ইতি ক্ষিতৌ। 
ততো বৈবর্তনঃ কর্ণ? বর্ধণা তেন মোহভবগ ॥১৪৮| 

আমুক্তকবচে বীবো যস্ত জজ্ঞে মহাযশাঃ। 

স কর্ণ ইতি বিখ্যাতঃ পুথায়াঃ প্রথমঃ স্থৃতঃ ॥১৪৯॥ 
ন তু সৃতকুলে বীরো বৰৃধে রাজসভ্ম ! | 
কর্ণ, নরববশ্রেষ্ঠং সর্ধবশন্ত্রভূতাং বরম্ ॥১৫০॥ 
দুর্য্যোধনস্ত লচিবং মিত্রং শত্রবিনাশনম্ । 

দিবাকরস্ত তং বিদ্ধি বাজনংশমনুতমম্ ॥১৫১॥ (যুগাকম্) 

যস্ত নারাষণো! নাম দেবদেবঃ সনাতনঃ | 

তস্তাংশে। মানুষেষাসীদান্্দেবঃ প্রতাপবান্ ॥১৫২॥ 

ভারতকৌমুদী 
নূন বাধাতৎপতিভ্যাং বন্থঘেণেতি নামকবণেইপি কথং কর্ণ ইতি নামোক্তমিত্যাহ--পুবেতি। 

গুবা কবচকুগ্ুলদানাৎ পূর্বম্, ক্িতৌ, তন্ত কুস্তীপুত্রস্ত, বন্থষেণ ইতি নামাসীৎ; ততঃ কবচকুণ্ল- 
দবানাঁৎ পরন্ত, তেন তন্বযদানবপেণ কর্মণা, স বন্থষেণ:, অঙ্গাদেব বিশেষেণ কর্তনাঁৎ বৈকর্তন ইতি 
কর্ণদঘযাচ্চ দানাঁৎ কর্ণ ইতি চ নাঁমাভবৎ ॥১৪৮ 

অথ তথাপি কর্ণনায়ো! বিশেষবিখ্যাতত্বে কো হেতুবিত্যাহ--আমুক্তেতি। যো বস্থুষেণঃ, 

আমুক্তকবচো৷ ধৃতকবচ এব বীবঃ সন্ মহাযশা! জজ্ঞে, শবীবে পবাস্তপ্রবেশাসম্ভবেন সমধিক- 
শক্তিপ্রদর্শনসম্ভবাদিত্যাশযঃ , স পৃথাযাঁঃ কুস্ত্যাঃ প্রথম: স্থতঃ কর্ণ ইতি বিখ্যাতোঁভবৎ্, 

কর্তনপূর্বকতাদৃশকবচদানাদদিতি ভাবঃ। তথা চ কর্তনং বর্ভ, ততশ্চ পৃষোদবাদিত্বাৎ 
তকারন্ত নকাঁবঃ 1১৪৯ 

স ইতি। হে বাঁজসত্তম। জনমেজয়। ্যতকুলে অধিরথগৃহে। অনুভমং 
শ্রেষ্টম্॥১৫০-__-১৫১| 

কবচ ও কুগুল দান করিবার পূর্ব সেই কুস্তীপুত্রের নাম ছিল-_বস্থুষেণ' | আর 
কবচ ও কুগ্ুল দান করিবার পরে €েই কার্য্যেই তাহার নাম হইয়া! ছিল-_€বৈকর্তৃন' 
এবং “কর্ণ ॥১৪৮। 

যে বস্থষেণ কবচ ধারণপূর্ববক বীরত্ব প্রকাশ করিষ! মহাবশত্বী হইযাছিলেন ; 
তিনিই নিজ শরীর হইতে কাটিযা সেই কবচ দান করাষ কর্ণনামে বিখ্যাত হইয়া 
গেলেন ॥১৪৯॥ 

মহারাজ! মহাবীর কর্ণ সেই অধিরথের গৃহেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। 
সূর্যের অংশসম্ভৃত, মনুয্যশেষ্ট, অস্ত্ধারিপ্রধান ও শত্রহস্তা কর্ণই পরে ছূর্য্যোধনের 
মন্ত্রী ও সখা হইয়াছিলেন ॥১৫০-_-১৫১॥ 



পর্ববণি দ্বিষহ্িতমোহধ্যায়ঃ | 8৭৯ 

শেষস্তাংশশ্চ নাগস্য বলদেবো মহাবলঃ | 

সনত্কুমারং প্রদ্যন্ং বিদ্ধি বাজন্! মহৌজসম্ ॥১৫৩॥ 
এবমন্যে মনুষ্েন্্া বহবোহংশা! দিবৌকসাম্। 
জজ্ঞিরে বহুদেবস্ত কুলে কুলবিবদ্ধনাঃ ॥১৫৪॥ 

গণস্বগ্লরসাং যো বৈ ময়! বাজন্। প্রকীভিতঃ | 
তস্ত ভাগঃ ক্ষিতৌ জজ্ঞে নিয়োগাদ্বাসবস্ত হ ॥১৫৫॥ 

তানি ষোড়শ দেবীনাং সহআীণি নরাধিপ !| 

বভূবুর্যানুষে লোকে বাস্থদেবপরিপগ্রহাঃ ॥১৫৬॥ 
শ্রিষস্ত ভাগঃ সংজজ্ঞে বত্যর্থং পৃথিবীতলে। 
ভীগ্ষকৃস্ত কুলে সাধ্বী রুঝিণী নাম নামত? ॥১৫৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
যইতি। যস্ত দনাতিনো নিত্যঃ নাঁবাষণে নাম দেবানামপি দেব*, মানুষেষু তত্ত নারায়ণন্ত 

অংশঃ পূর্ণো৷ ভাগ এব প্রতাপবান্ বাসুদেবঃ কৃষ্ণ আদীৎ্, “এতে চাঁংশকলাঁঃ সর্ব কৃষ্তস্ত ভগবান্ 
স্যম্” ইতি শ্রীমস্ভাগবতাৎ ॥১৫২। 

শেষস্তেতি। শেষন্ত অনন্তন্ত নাগস্ত অংশশ্চ মহাবলো বলদেব আদীৎ। জনৎকুমাবং 
তদংশম্ ॥১৫৩| 

এবমিতি। এবং দিবৌকসাঁং মর্দাঁদিদেবানাঁম। বহবঃ অংশা% বন্দেবস্ত কুলে 
কুলবিবর্ধনাঁঃ, অন্যে গদ-সাঁবণাঁদযো! মনুস্তোন্্ী জঙ্জিবে 1১৫৪! 

গণ ইতি। হে বাঁজন্। মযা। যঃ অপ্মরসাঁং গণঃ প্রকীত্তিতঃ “প্রাধাহ্স্থুত মহণভাঁগা” 
ইত্যাদিনা! পূর্বমুক্তঃ , তন্ত অগ্বোঁগণস্ত ভাগই, বাঁসবন্ত ইন্্ন্ত নিয়োগাৎ ক্ষিতৌ জজ্ঞে ॥১৫৫| 

কিং তৃত্ব( জজ্ঞে ইত্যাহ--তানীতি। হে নবাধিপ। তানি অদ্দরোগণভাগভূতানি 
দেবীনাং যোঁডশ সহম্রাণি, মানুষে লোকে, বাস্দেবস্ত ব্চন্ত পবিগ্রহাঃ কলত্রাঁণি 
বূবুঃ ॥১৫৬| 

নারাষণ নামে যিনি সনাতন এবং দেবগণেরও দেবতা ছিলেন, তিনিই 
মত্ত্যলোকে আসিয়া প্রতাপশালী কৃষ্ণবূপে জন্মগ্রহণ করিষাছিলেন ॥১৫২॥ 

রাজা। অনভ্তনাগের অংশ মহাঁবল বলরাম, আর সনৎকুমারের অংশ মহাতেজ। 
প্র্যয় জানিবেন ॥১৫৩। 

এইবপ বন্ুতর দেবতার ব্ুতর অংশ আসিয়া বস্ুদেবের বংশে গদ-সারণ 

প্রভৃতি মনুহ্যশ্রেষ্টপে জন্মিয়াছিল 1১৫৪॥ 
মহারাজ! আমি আপনার নিকট যে অগ্দরাদের কথা বলিবাছি, তাহাদের 

অংশগুলিই ইন্দ্রের আদেশে পৃথিবীতে আসিষা জন্মিবাছিল ॥১৫৫॥ 
রাজা ! তাহারাই মর্ভ্যলোকে শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার মহিষী হইযা ছিল ॥১৫৬। 

শত 



৭৮০ মহাভারতে আদি- 

দ্রৌপদী ত্বথ সংজজ্ঞে শচীভাগাঁদনিন্দিতা | 
দ্রুপদস্য কুলে কন্যা বেদবিমধ্যাদনিন্ৰিতা ॥১৫৮॥ 

নাতিহ্ুন্বা ন মহতী নীলোত্পল্গন্ধিনী । 
পন্মায়তাক্ষী সুশ্রোণী শ্বদিতাঞ্চিতমুদ্ধজা ॥১৫৯॥ 
সর্ববলক্ষণমম্পননা বৈদূর্ধ্যমণিসমিভা । 
পঞ্চ নাং পুরুষেন্দ্রাণাং চিত্তপ্রমথনী রহঃ ॥১৬০॥ (বিশেষকমূ) 
সিদ্ধির্বতিশ্চ যে দেব্যো। পঞ্চানাং মাতবে। তু তে। 
কুস্তী মাদ্রী চ জঙ্ঞাতে মতিস্ত লুবলাত্বজা ॥১৬১॥ 

ভারতকৌমুদী 
শ্রিষ ইতি। শ্রিযো লক্্যাস্ত ভাঁগঃ অংশঠ বাঁনুদেবপ্তৈব বত্যর্থমূ, পৃথিবীতলে ভীন্মকন্ত 

তদাখ্যন্ত বাঁজঃ কুলে, নাঁমতো নায়! সাধবী কম্মিণী নাঁম সংদজ্ঞে ॥১৫৭॥ 

ভ্রৌপদীতি। অথ পে অনিন্দিতা, গুণেপি অনিন্দিতা, নাতিহম্বা। নাতিখর্া, ন 

মহতী ন দীর্ঘ, নীলোৎপলবৎ্ষ শোভনো! গন্ধ: অন্তা অন্তীতি সা, পদ্মবৎ্ৎ আঁয়তে দীর্ধঘে 

অক্গিণী চক্ষুধী যন্তাঃই সা স্থুশ্রোণী শৌভননিতদঘদযা, শ্বসিতৈশিশ্বীসবাধুভিবপি অঞ্িতা: 
সর্চালিত। মূর্দজাঃ কেশী যন্তাঃ সা, এতেন কেশানামতিস্য্মতং ব্যজ্যতে, সর্বৈর্ক্ষণৈঃ শুভ- 
চিহ্নৈ: সম্পন্ন, বৈদূধ্যমণিসম্িতা 'বৈদৃধ্যমণিবৎ শ্ামলবর্ণা, পর্ধানাং পুকযেন্দরাণাম্ ইন্দতুল্য- 
পুরুষাঁণাং যুধিষিবাদীনামঃ বহো নির্জনে, চিত্তগ্রমথনী কামোত্তেজনাচ্চিত্রদলনী, দ্রৌপদী 
নাঁম কন্যা, শচীভাগাৎ ইন্ডরাণ্যংশা্ দ্রপদতন্ত বাঁজ্ঞঃ কুলে, বেদিমধ্যাদ্যজ্ঞবেদিতঃঃ 

সংযজে ॥১৫৮৮১৬৭। 

ভারতভাবদীপঃ 
অন্রেবিতি। “যশ্চোঁদিতে ভান্কবেহভূৎ প্রনষ্টে, সৌহগ্যত্রানির্ভগবাঁনাজগাঁম” ইত্যত্রের্াস্বর- 
কাধ্যকাবিত্বম্মবণাঁদত্রিশব্ন হধ্যে৷ গৃহতে, তত্ত গুত্রঃ ধর্শং বিছুবং বিদ্বীত্যর্থঃ 1৮৮--১৬০| 

আর, লক্ষমীদেবীর অংশ, শ্রীকৃষ্ণেরই শ্রীতির জন্য পৃথিবীতে আসিয়া 
ভীম্মকরাজার কন্তাৰপে কৰ্িণীনামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥১৫৭। 

দ্রৌপদী, শচীদেবীর অংশে ভ্রপদরাজার কন্যা হইযা বজ্ঞবেদি হইতে 
জন্মগ্রহণ করেন; তিনি অতি খর্ব ছিলেন না, অতি দীর্ঘও ছিলেন না, নীলোৎ- 

পলের ন্যায় তাহার গাত্রের সৌরভ ছিল, নয়নযুগল পদ্সপত্রের স্তায় দীর্ঘ এবং 
নিতম্বযুগ্ল মনোহর ছিল, নিশ্বাসবাধুতেও তাহার কেশকলাপ সথশলিত হইত, 
শরীরের লক্ষণগ্ডুলি শুভস্চক ছিল এবং শরীরের বর্ণ বৈদূধ্যমণির ন্যায় 
স্তামল ও স্বিপ্ধ ছিল; সুতরাং তিনি নির্জনে ইন্দ্রতুল্য পাঁচটা পুরুষের চিত্তকেই 
উদ্বেলিত করিতেন ॥১৫৮--১৬০| 

(১৫৮) ক্রপাস্ত কুলে জাতাঁ, "| 



পৰ্ধ্বণি দ্বিষস্টিতমোহধ্যায়ঃ ৯৮১ 

ইতি দেবাস্ত্রাণাং তে গন্ধবর্ধাপ্নরসাং তথ! । 
ংশাবতরণং রাজন্ ! বাক্ষনানাঞ্চ কীভিতস্ 0১৬২ 

যে পৃথিব্যাং সমুভূতা রাজানো যুদ্ধছুর্দর্দীঃ | 

মহাত্সানো যদুনাঞ্চ যে জাতা বিপুলে কুলে ॥১৬৩॥ 

যে চ যন্মিন্ কুলে জাতা রাজানে! ভূবিতেজসঃ | 

ত্রাক্মণাঃ ক্ষত্রিয়! বৈশ্ঠা ময়া তে পবিকীত্তিতাঃ ॥১৬৪॥ (যুগ্মাকম্) 

ধন্াং যশস্তং পু্রীয়মায়ুষ্যং বিজয়াবহম্। 
ইদমংশীবতবণং শ্রোতব্যমনসুয়তা ॥১৬৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
সিদ্ধিবিতি। সিদ্ধিধ্তিশ্চ নাম যে দেব্যো আস্তামঃ তে তু দেব্যো, কু্তী মান্দ্রী চ নাম 

পঞ্চানাং পাঁগবাঁনাম্, ভাবিন্তৌ মাতবৌ সত্যো জজ্ঞাতে। মতির্নাম দেবী তু, হুবলাত্মজা 
গান্ধাবী জাঁতা৷ ॥১৬১। 

ইতীতি। হে বাজন্। ইতি তে তব সমীপে । অংশৈববতবণং মানুষেু তত্তদ্রপেণ 
অববোহণম্। অতএব মা্থষেষু সম্ভবনাৎ সন্ভবপর্ধেতি নামাগি সঙ্গচ্ছতে ॥১৬২| 

যইতি। ময়! তে এতে সর্ব বিষযাঃ পবিকীন্তিতাঃ ॥১৬৩-_-১৬৪| 
ধন্যমিতি। অনস্থযতা পবদৌষাবিষাঁবমকুর্ধতা জনেন। এতেন পুবাঁণান্তিরবিবোঁধা” 

দ্রসামপ্রন্তাদিদর্শনাঁচ্চ ব্যাসদোষাবিফাবোহপি ন কর্তব্য এবেতি কুচিতম্। কল্পভেদা- 

্নামাস্তবাদিমাত্রত্বাৎ কালাস্তবে কালাস্তববৃত্তাস্তসদসত্বনিবপণাঁশক্যত্বাচ্চ জ্ঞাযমানোহপি ব্যাস- 
দৌষঃ সমাধেষঃ। ধন্যং ধনজনকম্ তদ্দেতুভূতাদৃষ্টজনকত্বাৎ, যশন্তং যশস্কবমঠ আনুলাভিজ্ঞতা- 
প্রকাশনাঁৎ; পুন্রীষৎ পুত্রেভ্যো হিতম্ঠ তেষাং সাধুতাসম্পাদনাৎ১, আহুহ্তং দীর্ঘাযু 

ভারতভাবদীপঃ 
স্থবলাত্মজা গান্ধাবী ॥১৬১--১৬৪ ধন্যং ধনপ্রদম্। যশন্তং যশস্কবমূ 1১৬৫ প্রভবাপ্যয়ঃ 

সিদ্ধি ও ধৃতিনামে যে ছুইজন দেবী ছিলেন, তাহারাই কুন্তী ও মাদ্রীনামে 
জন্মগ্রহণ করিব1 পঞ্চ পাগ্বের মাতা হইয়াছিলেন, আর, মতিদেবী গান্ধারী 
হইয়া জন্মিযাছিলেন ॥১৬)১। 

মহারাজ । এই আপনার নিকট দেবতা, অনুর, গন্ধবর্ব, অগ্দরা ও রান্দস- 
গণের অংশক্রমে মর্ত্যলোকে অবতরণের কথা বলিলাম ॥১৬২॥ 

যে সকল যুদ্ধুদর্য রাজা পৃথিবীতে উৎপন্ন হইন্লাছিলেন, বিশাল বছুবংশে 
যে সকল মহাত্মা জন্মিবাছিলেন, আর প্রবল প্রতাপশালী যে সকল রাজা যে যে 
বংশে উৎপন্ন হইযাছিলেন। তাহাদের এবং ব্রাহ্ষণ, দত্রিব ও বৈশ্যের বিষ 
আমি বলিলাম ॥১৬৩- ১৬৪ 

(১৬৪) পূর্ববাপ্ং বেফুচিৎ পুক্তকেষু নাস্তি। 



8৮ মহাভারতে 

অংশাবতরণং শ্রত্বা দেবগন্ধর্ববরক্ষমামূ। 

গ্রভবাপ্যয়বিৎ প্রাজ্ঞো ন কৃচ্ছে_বসীদদতি ॥১৬৬ 

ইতি শ্রীমহাঁভারতে শতলাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ববণি 

সম্ভবে অংশীবতরণং নাম দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥০ * 

ভারতকৌমুদী 
স্ববম্১ সন্গিষমস্থিতিগ্রবর্তনাৎ, বিজযাবহঞ্চ নীতিকৌশলজ্ঞাপনাৎ, ইদমংশাবতবণং 
শ্রোতব্যম্ 1১৬৫। 

অংশেতি। প্রাজ্জো জনঃ, দেবগন্ধররক্ষসাম্ ইদমংশাঁবতবণং শ্রত্বা, প্রভবাপ্যযবিৎ 

অন্ধ্রাদীনামিবাত্মনোহপি সম্পদ উৎ্পত্তিবিনাশাঁতিজঞঃ জন্, কৃদ্ছেযু কষ্টেমু উপস্থিতেযু 
সতস্বপি, নাঁবসীদতি ; দৃষ্াস্তলাভেনাশ্বাসলাভাদ্দিতি ভাবঃ ॥১৬৬| 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভাবতাচার্য-শ্রীহবিদাস সিদ্বাত্তবাগীশভট্রাচাধ্যবিবচিতায়াং মহাঁভাবত- 
টাকাঁধাং ভাব্তকৌমুদ্ীলমাখ্যাযামাদিপর্বণি সম্ভবে দিষষ্টিতমোহ্ধ্যাযঃ ॥৭| 

সব 

ভারতভাবদীপঃ 
পরমাত্মা, বিশ্বোৎপত্তিপ্রলযাধিষ্ঠানত্বাৎৎ তং বেতীতি প্রতবাপ্যযবিৎ্, ভূত্বেতি শেষঃ। 
কৃচ্ছেষু সংসাঁবগহনেষু। অযং ভাবঃ_যথা শাস্ত্রে বিষদাদিব্িব্র্দোপাদাঁনিকা ক্রনধী- 
দ্বৈতপ্রতিপভযে কীত্ত্যতে, বিষতপ্রাণপাদয়োঃ স্থষটিশ্রতীনাং পবম্পববিবোধপবিহাবশ্চ কীত্ত্যতে, 
তথাপি স্থষ্টৌ৷ তাৎপধ্যং নান্তি ১ এবমিহাঁপি নাংশাবতবণে তাৎ্পধ্যমস্তি, কিন্তু তদ্বাবা ব্রন্ধাদ্বৈত- 
প্রতিপত্তাবেব। তথা! স্থষ্স্থৃতীনীং বিরোধঃ কল্পতেদাভিপ্রাষেণ বা বর্ণনীষ উপেক্ষণীষো বাঁ, স্বার্থে 
তাৎ্পধ্যভাবাদিতি দিক্ ॥১৬৬] 

ইতি শ্ীমহাঁভারতে আদিপর্বণি নৈলকঠীযে ভাঁবতভাবদীপে দ্বিষহিতমোহ্ধ্যাযঃ 1৬২| 
সপ্ত ঈই সসপ 

এই অংশাবতরণ ধন, যশ, পুত্রের মঙ্গল) আঘু ও জয় জন্মাইয়! থাকে; 

স্থৃতরাং পরের দোষ আবিষ্কার না করিয়! ইহা শ্রবণ করিবে ॥১৬৫॥ 
বিচক্ষণ লোক দেবতা, গন্ধবর্ব ও রাঁক্ষলপ্রভৃতির এই অংশাবতরণ শ্রবণ 

করিয়া অস্থুরাদির হ্যায় নিজেরও উন্নতি এবং অবনতি হইতে পারে-_ইহা 
বুৰিয়া, কষ্ট উপস্থিত হইলেও অবসন্ন হইয়! পড়েন ন1 ॥১৬৬। 

সা 526০0- 

* € “চতুঃসপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ, “ “একসপ্তুতিতমোহধ্যাঃ, € -অষ্ষট্টিতমোহ্ধ্যাযঃ, ইতি 
গাঠভেদাঁঃ। 



ভরিষঞিতমোধধ্যায়ঃ। 
সপ্প্প্প ষ্ঠ সপ 

জনমেজয় উবাচ ৷ 
ততঃ শ্রস্তমিদং ব্রহ্মন্ ৷ দেবদানবরক্ষসামূ। 
অংশাবতবণং সম্যগ গন্ধরাপ্নবলাং তথা ॥১॥ 

ইমন্ত ভূয় ইচ্ছাঁমি কুব্ধণাঁং বংশমাঁদিতঃ | 
কথ্যমানং ত্য বিপ্র! বিপ্রধিগণসনিধো ॥২। 

বৈশম্পাঁয়ন উবাঁচ। 
ধর্ধার্থকামনহিতং রাজর্াঁণাং প্রকীর্তিতমৃ। 
পবিত্রং কীর্ভ্যমানং মে নিবোধেদং মনীষিণাম্ ॥৩॥ * 
প্রজাপতেন্ত দক্ষস্ত মনোর্বৈবন্বতত্য চ। 
ভরতন্য কুরোঃ পুরোরাজমীটু্ত চান্ঘ 1 ॥8॥ 

ভারতকৌমুদী 
ত্বত্ত ইতি। হেত্রক্ধন! বৈশম্পাষন।| ত্বত্তত্তব সকাশাঁৎ ॥১] 
ইমমিতি। হে বিপ্র! বৈশম্পায়ন। ত্বযা বিপ্রধিগণসঙ্গিবী আদিত এব, ইমমন্মদীষং 

কুবরণাং বংশমূ, ভূষো৷ বহুলং যথা স্তাতথা কথ্যমানম্ ইচ্ছামি |২| 

ধর্দোতি। হে বাঁজন্। বেদব্যাসেন প্রকীর্তিতম্, ধর্শার্থকামসহিতং পবিভ্রঞ্চ মনীিণাং 

জ্ঞানিনাং বাজবাঁণাম, ইদং চবিতম্, মে মযা কীত্ত্যমানম্। ত্বং নিবোধ শ্রত্বা অবগচ্ছ ॥৩| 

জনমেজয় বলিলেন__“মহধি বৈশম্পায়ন ! দেব, দানব, বাক্ষস, গন্ধবর্ব এবং 

অগ্পরাপ্রভৃতির অংশাবতরণ আপনার নিকট এই শুনিলাম ॥১| 

এখন আমি ইচ্ছা করি যে, আপনি এই ব্রক্মধষিগণের নিকটে আমাদের 
কুকবংশটা প্রথম হইতেই বিস্তারক্রমে বর্ন করেন” ॥২॥ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_ মহারাজ ! জ্ঞানী রাজধ্িগণের চরিত্রে ধর্ম, অর্থ ও 
কামের বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে; সুতরাং তাহা পবিভ্র। অতএব মহ্ধি বেদব্যাস 
যে ভাবে বলিাছেন, আমি সেই ভাবেই তাহা! বলিতেছি; আপনি শ্রুবণ 

ককন ।৩| 

* অত্র কেবুচিৎ পুস্তকেধু “পৌরবাঁণাঁং বংশকবো দুগ্মন্তো নাম বীধ্যবাঁন্্” ইত্যাদি- 

ছুর্স্তশকুত্তলোপাখ্যানং সন্গিবিষ্টং দৃশ্ঠতে। তচ্চ ন যুক্তমূ১ “ইমন্ত ভূষ ইচ্ছামি কুবণাঁং বংশ- 
মাদিত৮” ইতি জনমেভয়েচ্ছাযাম্ আদিত এব কুক্কবংশকীর্তনৌ চিত্যাৎ, দুশ্ন্তস্ত চ কুরুবংশাদিত্বা- 
ভাবাঁৎ। 



8৮৪ মহাভারতে আদি" 

যাদবানামিমং বংশং কৌববাণার্ধ সর্ববশঃ | 

তখৈৰ ভরতানাঞ্চ পুণ্য স্বস্ত্যরনং মহৎ ॥৫॥ 

ধন্যং যশস্তমায়ুত্যং কীর্তবিষ্যামি তেহনঘ || 

তেজোভিরুদিতাঃ সর্ষের মহধিসমতেজনঃ ॥৬। ( বিশেবকম্ ) 

দশ গ্রচেতদঃ পুত্রাঃ সন্তঃ পুণ্যণাঁঃ স্মৃতাঃ। 

মুখজেনাগ্রিনা যে তে পুর্ববং দগ্ধ মহৌজসঃ ॥৭| 

ভারতকৌমুদী 

গ্রজাঁপতেবিতি। পুণ্যং পুণ্জনকম্্। মহৎ কস্তাধনম অতীবমর্দলকবগ্। নথেতেঘাং 

বংশানাং পুণ্যজনকত্বাদিকং কথমিত্যাহ__তেজোভিবিতি। সর্বে দর্দাদথ  তেজোভিঃ 

্ষাত্রশক্তিভিঃ উদ্দিতা উন্নত মহধিসমতেজসে মহধিতণ্যতপঃ প্রভাবশালিন*্চাসন্1৪--৬| 

দশেতি। পূর্বম্ গ্রকষ্টং চেততি গ্রজান্টিং চিন্যয়তাতি প্রচেতা ব্রদী তগ্ত, দশ পুনঃ 

পুণ্যজন! বা্ষসাঃ সন্তে। জাতাঃ স্থৃতাঃ। তে প্রসিদ্ধ যে বাদ্দসীভূতা দশ পুতি মহৌভসঃ 

সন্তোইপি, ব্র্ধণৈৰ মুখজেন অগ্রিনা দগাঃ ; বাসত্ন ভুবতাদিতি ভাবঃ। "যাতুখানাঃ 

পুণ্যজনাঃ” ইতি বাক্ষসপধ্যাযেহমবঃ ॥৭॥ 

ভারতভাবদীপঃ 
ত্বত্ত ইতি ॥১--৩। বংশন্ত ভাবতত্বে নিমিতুমুক্তা তমেবাহ--গ্রজাপতেবিত্যাদিনা 

॥৪--৬| প্রীচেতসঃ প্রাচে দেশীয যক্জক্রিষযা! অততি সততং গচ্ছতীতি প্রাচেতাঃ, চতুথ্যা 

অলুক্, “অত সাতিত্যগমনে অক্মা্থ সমবে অতমাঁনা ইত্যাদৌ যভ্রসাতত্যর্থত্ন দৃষ্টাদকুন্ 

যস্ত প্রাচেতসঃ প্রাচীনবহিষঃ। বদ্ধ প্রাচে অতসং তৃণমন্তেতি প্রাচেতসঃ। নীচতাং 

ধক্ষ্যতসন্নশ্ুফমিত্যাদৌ তৃণেহপ্যতসশবো। দৃষ্টট। অবিশৃষ্টবিধেযাংশত্বদোষমা্রিত্য প্রচেতসা- 
মষং পিতা প্রাচেতস ইতি বা1। অস্মিন পন্দঘষে স্থলুগিতি ঝষ্ঠ্যাঃ স্থঃ। অন্তে তু 

“প্রচেতসঃ” ইতি পাঠং প্রকল্প গ্রাটীনবহিষ ইত্যাধ্যাহবন্থি। পুণ্যজনাঁঃ পুণ্যোৎপাঁদকাস্তপঃ- 
শীলা ইত্যর্থঃ। যৈস্তে মহৌজসে! মহাগ্রভাব! বৃক্ষৌষধযো৷ দর্থাঃ। “যে যে পূর্ব” ইতি 
পাঠে তু ঘে পূর্ব পুণ্যজন! বাক্ষদাঃ স্মতান্তেখমী মহোজসে। বৃক্ষা ভূমিমাবৃত্য প্রীণিনাং 

দক্ষপ্রজাপতি, বৈবস্বত মনু, ভরত, কুক, পৃক, আজমীট়, যাদব ও কৌরব-- 
ইহাদের বংশবৃত্বাত্ত পুণ্য, মঙ্গল, ধন, বশ এবং আধু জন্মাইয়া খাকে। কেন 
না, তাহার। সকলেই ক্ষাত্রশক্তিসম্পন্ন এবং মহধিগণের তুল্য তপঃপ্রভাবশালী 
ছিলেন; স্ৃতপাং আমি আপনার নিকট তাহাদের বংশবৃত্তীত্ত বলিতেছি ॥৪-_৬॥ 

প্রথমে ব্রহ্মার দশ জন পুত্র জন্মেঃ তাহারা সকলেই রাক্ষদ হইয়াছিল; 
তাই ব্রন্মাই মুখাগ্িদ্বারা তাহাদিগকে দগ্ধ করিষা ফেলেন ॥৭॥ 

(৭) দশ প্রাচেতসঃ...মেঘজেনামিনা..যৈস্তে। 



পর্ববণি ত্রিষহ্িতমোহ্ধ্যায়ঃ | 8৮৫ 

তেভ্যঃ প্রাচেতসো! জজ্ঞে দক্ষো দক্ষাদিমাঃ গ্রজাঃ | 

সম্ভূতাঃ পুরুষব্যান্ ! স হি লোকপিতামহঃ ॥৮| 
বীরিণ্যা সহ সঙ্গম্য দক্ষঃ প্রাচেতসে। মুনিঃ। 
আত্মতুল্যানজনয়গ সহজ্রং নংশিতব্রতান্ ॥৯|॥ 

সহঅসংখ্যান্ সন্তৃতান্ দক্ষপুত্রাংশ্চ নারদঃ। 

মোক্ষমধ্যাপয়ামাস সাংখ্যজ্ঞানমনুত্তমম্ ॥১০॥ 

ততঃ পঞ্চাশতং কন্যাঃ পুব্রিকা অভিসন্দধে | 
প্রজাপতিঃ প্রজা দক্ষঃ সিস্থক্ষুর্জনমেজয় ! ॥১১॥ 

ভারতকৌমুদী 
তেভ্য ইতি। হে পুক্বব্যাত্ব। তেভ্যো বাক্ষসেত্য: পবমূ, প্রচেতসো ব্রহ্মণোহপত্যমিতি 

প্রাচেতসো দক্ষ! জঙ্জে, দক্ষচ্চি ইমাঃ প্রজা লোকাঃ সন্তৃতাঃ। হি তম্মাদেব স ব্রহ্গা, লোকানাং 
পিতামহ: ॥৮] 

বীরিণ্যেতি।  প্রাচেতসো দক্ষো মুনিঃ, বীরিণ্যা কল্লান্তবে তদাখ্যয! ভাধ্যযা সহ 
অ্ম্য, আত্মতুল্যান সংশিতত্রতান্ পূর্ববদ্যাখ্যানাৎ ন্ুদুঢচতপোনিযমান্, সহন্্ং পুত্রান্, 
অজশযৎ ॥৯॥ 

সহন্েতি। নাবদশ্চ স্ভৃতান্ সহম্রসংখ্যান্ তান্ দন্দপুত্রান্। মোক্গং মোক্দোপযৌগি, অতএব 
অঙ্থত্তমং সর্ববোধ্কষ্টং সাংখ্যজ্ঞানম্ অধ্যাপষামাঁস উপদিদেশ ॥১০। 

তত ইতি। হে জনমেজয ! ততঃ, তেষাং সহ্রপুত্রাণামেব মোক্ষপথাবলহ্বনেন স্থষ্টিবৈমুখ্যাৎ 
পরম প্রজাপতির প্রজা সিস্ম্ু, অষ্ট,মিচ্ছুঃ সন্, পঞ্চাশতং কন্যা পুত্রিকাঁঃ পুত্রিকাপুত্রবপাঃ 
অভিদন্দধে অভিমন্ধানপূর্্বকং চকাঁৰ 1১১1 

ভারতভা বদীপঃ 
গীডাকবা! দ্বীন তৈবিতি শেষঃ ॥৭--৮1 বীবণ্যা বীবণপুত্র্যা ॥৯। মোক্ষং মোঙহেতুন্। 
সাংখ্যজ্ঞানং বিবেকজং বিজ্ঞানম। এতেন জ্ঞাতততবাঃ প্রজা ন কামযন্ত ইতি দশিতম্। 

তথাঁচ শ্রুতিঃ__“কিং প্রজয। করিব্যামো, যেষাঁং নাষমাত্মাহযং লোক: ইতি ॥১০॥ তত ইতি। 

্রিয়ং প্রাষেণ জ্ঞানান্থী ইতি ভাবঃ। তথাঁচ শ্রুতিঃ_-“দ্বিযা অশান্তং মনত ইতি। অভিসন্দ্ে 

তাহাদের পরে ব্রন্গার বৃদ্ধান্ুষ্ঠ হইতে দক্ষ জন্মগ্রহণ করেন; দক্দ হইতে 
এই সমস্ত লোক জন্মে ; সেই জন্যই ব্রন্মাকে লৌকপিতামহ বলা হষ ॥৮| 

্র্মার পুত্র দক্ষ আপন ভার্্যা বীরিণীর গর্ভে নিজেরই তুল্য তপস্থী নহস্র 
পুত্র উৎপাদন করেন ॥৯| 

নারদ দক্ষের সেই সহস্র পুত্রকে মোক্ষের উপযোগী সাংখ্যজ্ঞান উপদ্ে 

দেন ॥১০। 

মহারাজ! তাহার পর, দক্ষপ্রজাপতি লোকনৃষ্টি করিবার জন্য শ্বকীর 

পথ্চাশটা কন্ঠ।কে পুত্রিকাপুত্র (কন্ঠ! গুলিকেই পুত্রস্থবপ) করেন 1১১ 
৯৯ 



৭৮৬" মহাভারতে আঁদ- 

দদৌ দশ স ধরায় কথ্যপায় ভ্রযোদশ | 
কালম্ত নয়নে যুক্তাঃ সপ্তবিংশতিথিন্দবে ॥১২॥ 

ব্রয়োদখানাং পত্বীনাং ঘা! তু দাক্ষায়ণী বরা । 
মারীচঃ কশ্ঠপন্তস্তামাদিত্যান্ মমজীজনৎ ॥১৩॥ 

ইন্দ্দীন্ বী্যলম্পন্নান্ বিবন্বন্তমথাপি চ। 

বিবন্বতঃ স্থুতো জজ্ঞে যমো বৈবস্বতঃ প্রভৃঃ ॥১৪॥ ( ঘুগ্মাকম্) 
মার্তগুস্ত যী চাপি সুতা রাজনজীয়ত | 

মার্ভগুস্ত মনুরধীমানজাযত সুতঃ প্রভুঃ ॥১৫1 
ধন্মাতব! স মনুর্ধামান্ যত্র বংশঃ প্রতিষ্ঠিত | 
মনোর্বংশো মানবানাং ততোহয়ং প্রথিতোহভবণ্, ॥১৬॥ 

ভারতকৌমুদী 
দরদাবিতি। প্রাগব্যাখ্যাতমিদম্ ॥১২| 
ভ্রযোদশানামিতি। যা তু ভ্রযোদশানাং পত্বীনাং মধ্যে, ববা জ্যোষ্ঠা, দাক্ষাণী দক্ষতনয| 

অদ্দিতিঃ, তন্তাম্, মাবীচো মবীচিপুত্রঃ কণ্ঠপঃ, বীর্যসম্পন্নান্ ইন্্রাদীন, আদিত্যান্ দেবান্, 
অথাপি চ বিবন্বস্তং হ্যরযম সমজীজনৎ। তত্ত চ বিবস্বতঃ হুয্যন্ত, বৈবন্বতো যমো নাঁম, প্রতুঃ 
প্রেতাধিবাজঃ, স্থুতে। জজ্ঞে 1১৩--১৪| 

ন্থু বিবন্বতঃ কিময়ং যম একমেবাপত্যম্ উত অন্যদপ্যাসীদিত্যাহ-_মা্তগুন্তেতি। হে বাজন্! 
মাতগুস্ত তন্ত কুধ্যন্ত, যমা যমুনা নাম চাঁপি স্থতা অজাঁষত। কিঞ্চ তন্ত মাভতুন্ত, ধীমান, প্রভু 
্রান্মক্ষাতভ্রোভয়বিধগ্রভাববান্, মন্ুনাম স্থৃতশ্চ, অজীযত ॥১৫॥ 

ধর্মাত্মেতি। স মনুঃ, ধীমান্ ধর্মাত্ম। চাঁসীৎ, অতএব যত্র মনৌ বংশঃ প্রতিঠিতো বংশ- 

গ্রতিষ্টাভাবে ব্রন্বণাপিতঃ ৷ তেন চ অয়ং মানবানাং বংশঃ, ততত্তন্ত মনোবেব বংশতযা প্রথিতঃ 
অভবৎ্ , মনৌবপত্যানি মানবা ইতি যৌগাঁৎ ॥১৬| 

ভারতভাবদীপঃ 

পুত্রিকা এব দৌহিত্রঘাব৷ মম পুভ্রা! ইতি মেনে, সঙ্কল্লিতবান্ বা ॥১১--১৪। মার্তিগুগ্ 

দক্ষ সেই কন্তাগুলির মধ্যে দর্গটী কন্তা ধর্মকে, তেরটী কন্! কশ্টাপকে এবং 
কালনিয়ামক সাতাইশটা কন্যা চন্দ্রকে দান করেন ॥১২। 

তেরটা স্ত্রীর মধ যিনি জ্যেষ্ঠা ছিলেন, সেই অদিতির গর্ভে কশ্যপ ইন্দ্র- 
প্রভৃতি দেব্গণকে এবং সূর্য্যদেবকে উৎপাদন করেন। প্রভাবশালী যম সেই 
সূর্ধ্য হইতে জন্ম গ্রহণ করেন ॥১৩-_-১৪॥ 

মহারাজ! ৃর্য্ের যমুনানামে একটী কন্যা এবং মনুনামে আর একটী 
পুত্রও জন্মিাছিল; ভাহার মধ্যে মন্থু বিশেষ প্রভাবশালী হইয়া ছিলেন ॥১৫| 



গর্ববণি তরিষস্টিতমোহধ্যায়ঃ। ৭৮৭ 

ব্রলক্ষত্রাদয়স্ত্মান্মনোর্জীতান্তি মানিবাঃ | 
ততোইভবন্মহাবাঁজ ! ব্রহ্ম ক্ষত্রেণ সঙ্গতম্ ॥১৭॥ 
ব্রা্মণা মানবাস্তেষাং সাজং বেদমধারয়ন্। 

বেণং ধৃষ্ণং নবিষ্যন্তং নাভাগেন্্াকুমেব চ ॥১৮॥ 

কাঁরুষমথ শর্ধ্যাতিং তথা চৈবাউমীমিলামৃ। 
পৃষখ্রং নবষং প্রাঃ ক্ষত্রধন্মপরায়ণম্। 

নাভাগারিউদশমান্ মনোঃ পুন্রান্ প্রচক্ষতে ॥১৯॥ (যুগ্মকম্) 

পঞ্চাশত্্, মনোঃ পুত্রাস্তথৈবান্যেভবন্ ক্ষিতৌ৷। 
অন্যোম্তভেদাতে সর্বেধ বিনেশুরিতি নঃ শ্রুতম্ ॥২০।॥ 

ভারতকৌমুদী 
তথা চাহ্-_ত্রন্দেতি। ব্রনমক্ষত্রাদযো বর্ণা তন্মান্মনোর্জাতা এব মানবা উচ্যন্তে। হে 

মহাবাজ। ততন্তেঘাং ব্রনগক্গত্রাদীনাং মধ্যে, বর্ম ব্রাহ্মণ: ক্ষত্রেণ সঙ্গতং পবম্পবমাশ্রয়া- 

শ্রধিভাঁবেন সম্মিলিতম। অতএবোক্তং ভষ্টাবপি “ক্ষাত্রং দ্বিজতঞ্চ পবম্পবার্থস্।” ॥১৭॥ 
্াহ্মণা ইতি। তোঁং মধ্যে ব্রাঙ্গণাঃ মানবাঁঃ, সার্গং বেদম্, অধীত্য অধাবযন্। শত্র- 

ধর্গপবাঁধণমিতি বেশমিত্যাদৌ সর্বত্রান্থেতি। নাঁভাগেন যুক্ত ই্কাকুর্নাভাগেক্ষাকুস্তমূ 
মধ্যপদলোগী সমাসঃ। নাঁভাঁগাবিষ্ট ইত্যেকো দশমো যেষাং তান্। এতেন তদানীমেব 
কন্মভেদাচ-শ্রেণীভেদেন বর্ণভেদীবস্ত ইতি স্চিতম্॥ উনবিংশপছ্াং ষট্পদম্ ॥১৮--১৯ 

পঞ্চাশদিতি। তখৈব মনোঃ অন্যে পর্ধাশৎ পুত্রাঃ ক্ষিতী অভবন্। তে চ আর্ক 
অন্োম্যিভেদাৎ পরম্পববিবোধাৎ্, বিনেতুঃ ; ইতি নঃ অন্মাকং শ্রতমাঁসীৎ 7২০1 

ভারতভাবদীপঃ 
বিবস্বতঃ। যমশ্চেতি পুনকক্তিরনন্ুতঃ ককিষ্ত্বপ্রখ্যাপনার্থা ॥১৫--১৮॥  চতুর্থান্নাভাগা- 

ধাম্মিক ও বিচক্ষণ মনুর উপরেই ব্রক্মা বংশ প্রতিষ্ঠার ভার সমর্পণ করেন; 
সুতননাং এই মানবগণ মন্থুর বংশ বলিয়াই প্রসিদ্ধ হইয়াছে ॥১৬। 

মহারাজ ! ব্রান্ষণ ও ক্ষত্রিষ প্রভৃতি সেই মন্থু হইতেই জন্মিষাছেন বলিব 

তাহাদিগকে মানৰ বল! হয়| তাহাদের মধ্যে ত্রাক্ষণ ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে মিলিত 

হইযাছিলেন ॥১৭। 
তাহাদের মধ্যে ত্রাহ্মণগণ সাঙ্গ বেদ অবলম্বন করিষাছিলেন , আর বেণ, 

হৃধু, নরিত্ন্ত, নাভাগ, ইক্ষ্মাকু, কাকষ, শর্ধ্যাতি, ইলা, পুষধ ও নাভাগারিষ্ট-_ 
এই দশ জন মনুর পুত্র ক্ষত্রিয় ধর্দপরারণ হইয়াছিলেন ॥১৮--১৯ 

মন্ব আৰও পঞ্শটা পুত্র জন্মিযাছিল ; তাহারা সকলেই পরস্পর বিরোধ 
করিবা। বিনষ্ট হইক্াছিল ; ইহা! আমাদের শুনা আছে ।২। 



৭৮৮ মহাভাবতে আদি- 

পুরূরবাস্ততো বিদ্বানিলায়াং সমপছ্ত | 

সা! বৈ তশ্যাভবন্মাতা পিত। চৈবেতি নঃ শ্রুতম্ ॥২১। 

্রয়োদশ সমুদ্রন্ত দবীপানঞ্জন পুরবাঁঃ। 

অমানুষৈর্তিঃ সততৈর্মানুষঃ সন্ মহাযশাঃ ॥২২। 

বিপ্রৈঃ স বিগ্রহং চক্রে বীর্য্যোন্বত্তঃ পুরূরবাঃ। 

জহার চ স বিপ্রাণাং বত্বান্যুৎক্রোশতামপি ॥২৩| 

সনশুকুমারত্তং রাজন ! ব্রন্মলোকাঁদ্ুপেত্য হ। 
অনুধর্শং ততশ্চক্রে প্রত্যগৃহাম্ন চাপ্যসৌ ॥২৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
পুবববা ইতি। ততশ্চ বিদাঁন্ পুবববাঠ ইলাযাং অমগ্ভত সমজাযত। নম্গ বস্মাৎ 

পুরুষাৎ সমপগ্তেত্যাহ-_সা ইলা, তন্ত পুবববসঃ, মাতা পিতা চাভবৎ, ইত্যপি নঃ শ্রুতম্। 

এতচ্চ বক্ষ্যতি ॥২১| 

ভ্রযোদশেতি। মানুষোৎপি মহাযশাঃ পুবববাঃ, অমাহুবৈর্দেবোচিতৈঃ সত্র্বলাধ্যবসাষৈঃ, 
বুতোহন্িতঃ সন্; সমুদরন্তান্তর্গতান্ হযোদশ দ্বীপান্, অগন্ ভূগ্ধন্ পবিপালযন্নাসীৎ 1২২1 

বিপ্রবিতি। বীধ্যোন্বত্বঃ স পুকববাঃ, বিট্রঃ সার্ং বিগ্রহং বিবোধং চক্রে । ততশ্চ 
স পুবববাঃ, উৎক্রোশতামিপি কাঁতবন্ববং ক্রন্দতামপি বিগ্রাণাং বত্বানি জহাব ॥২৩| 

সনদিতি। হে বাঁজন্। ততঃ জনৎকুমাবঃ, ব্রদ্দলোকাৎ তৎ পুবরবসমুপেত্য, অন্ধ 

পশ্চাদর্শো দর্শনং জ্ঞানং যম্মাততং বিপ্রত্রব্যহবণনিবৃত্তষে জ্ঞানজনকমুপদেশমিত্যর্থ ॥ চক্রে । 

অসৌ চ পুবববাঃ, তমুপদেশং ন প্রত্যগৃহ্াৎ্ণ বলমদাদিতি ভাঁবঃ 1২৪1 

ভারতভাবদীপঃ 
দৃন্তোহ্যিং নীভাগাবিষ্টে। দশমঃ ॥১৯॥ অন্যোন্িভ্দোৎ পবস্পববৈবাঁৎ ॥২০॥ মাঁতৈব লক্বপুস্তাবা 
রাজ্যদানাৎ পিতাঁহপ্যভূৎ মুখ্যঃ গিত। তু বুধ এব ॥২১॥ ভ্রযোদশ দ্বীপাঁঃ অবাস্তবভেদাৎ। 
তে চ স্বরণপ্রস্থচন্্রণুক আবর্তন! বম্ণকে। মন্দবহবিণঃ পাঁঞ্চজন্যঃ সিংহলো লঙ্কা বোমকপত্তনং 

সিদ্ধপুবং যমকোটিবিত্যেকাঁদশ জম্ুদ্বীপন্তোপদ্বীপাঁ, ছাদশো। জন্বদ্বীপঃ প্রক্ষা দিষট্ককেত্যটা- 
দশ দ্বীপাঁঃ। প্রক্ষাদিষটুকশ্মৈকত্ববিবক্ষষা ভ্রযোদশ ॥২২--২৩| অন্গার্শং দর্শো দর্শনম্! 

তাহার পর ইলার গর্ভে পুবরবা জন্মগ্রহণ করেন। এক ইলাই পুবরবার 
মাত! ও পিতা ছিলেম, ইহাও আমাদের শুনা! আছে ॥২১। 

বশন্বী পুববরবা মানুষ হইবাও অমানুষিক বলে বলীয়ান্ হইয়া, সমুদ্রের 
অন্তর্গত তেরটা দ্বীপ ভোগ করিতেন ॥২২॥ 

বলোন্মত্ত পুবরবা ব্রাহ্মণদের সহিত বিবাদ করিরাছিলেন; তাহার পর 
ত্রাহ্মণরা' কাতর স্বরে ক্রন্দন করিতে থাকিলেও তিনি তাহাদের ধন হরণ 

করিয়াছিলেন 1২ 



পর্ববণি ত্রিষ্িতমোহধ্যায়ত। ৭৮৯ 

ততে। মহষিভিঃ ত্রুদ্ধৈঃ সঃ শপ্ডো ব্যনশ্যত। 
লোভান্বিতে! বলমীননউ্সংজ্জো নরাধিপঃ ॥২৫॥ 
স হি গন্ধর্বলোকস্থানুর্বস্যা সহিতো! বিরাট | 
আনিনায় ক্রিয়ার্ধেহগ্রীন যথাবদিহিতাংস্ত্িধা 1২৬ 
ষট্মৃতা জঙ্ঞিবে চৈলাদাযুর্ধায়ানমাবন্ | 
দৃঢ়ায়ু্চ বনাযুশ্চ শতায়ুশ্চোর্ববশীন্থতাঃ ॥২৭॥ 

নহুষং বুদ্ধশন্মাণং রজিং গয়মনেনসমূ । 

সবর্ভানবীস্থতানেতানায়োঃ পুত্রান, প্রচক্ষতে ॥২৮॥ 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। ততঃ লোভান্িতঃ বলমদাচ্চ নষ্টসংজ্ঞে লুগ্তবিবেকঃ, নবাঁধিপঃ পুঝববা:, 

জুদৈর্মহধিভিঃ শপ্তঃ সন্, সদ্য এব ব্যনগ্ঠত॥২৫। 
সইতি। তৎপূর্ধঞ্চ, স বিবাট্ প্রভাবাদিশেষেণ বাজমানঃ পুবববাঃ উর্ধ্ঠা সহিতঃ সন্ 

্রিযার্থে যজার্থঘে যাবৎ ত্রিধা বিহিতান্ প্রণীতান্, গন্ববর্বলোকস্থান্ দক্ষিণাগ্্যাদীন্ ত্রীন্ অগ্নীন্ 
আনিনায় ॥২৬| 

ষডিতি। এঁলাৎ ইলাপুত্রাৎ পুবরবসশ্চ, ষট্ স্থুতা জজ্ঞিবে আযুঃশবদ উকারাস্তঃ সকাবাস্তশ্চ 
মহধিণা ব্যবহৃতঃ | তে সুতা কন্তা গর্ভে জাতা ইত্যাহ উর্ধণীস্তা ইতি 1২৭ 

নহুষমিতি। ন্বর্ভানবী নাম আযুষে! ভার্্যা, তন্তাঃ স্তান্ গর্ভজাতান্ 1২৮ 

নি 

ভারতভাবদীপঃ 

স পশ্চাদ্যস্ত শ্রুতিযুক্তযপদেশোহম্থদর্শস্তং ততত্তছ্ুপদেশমিত্যর্ঘঃ। পাঠাস্তরে তু অন্দর্শযা- 

ঞক্রে পূর্বরাজচরিতমিতি শেষঃ। “তং পাতযাং প্রথমমাঁস পপাত পশ্চাৎ” ইত্যাদো 

দর্শনেনমিস্তান্থপ্রযোগযোত্তত ইতি ব্যবধানেহপি ন দোষিঃ ॥২৪-_২৫॥ বিবাটু বিবাজমাঁনঃ। 

- মহারাজ! তাহার পর সনৎকুমার ব্রহ্মলোক হইতে পুবরবার নিকট 
আসিষ! উপদেশ দিষাছিলেন ; কিন্তু পুবনববা তাহ! গ্রাহ্া করেন নাই ॥২৪॥ 

তদনস্তর, লোভী ও বলদর্পে লুপ্তবিবেক পুবরবা ভ্রুদ্ধ মহধিগণের শাপে 
সগ্ভই বিনষ্ট হন ॥২৫। 

তাহার পূর্বে পুবরবা৷ বজ্ঞ করিবার জন্য গন্ধবর্বলোক হইতে উ্ববশীর সহিত 
দক্ষিণাগ্ি প্রভৃতি তিনটী অগ্নি আনযন করিধা ছিলেন ॥২৬॥ 

উর্ববশীর গর্ভে পুবরবার ছয়টা পুত্র জন্ম গ্রহণ করে ; তাহাদের নাম-__আযু, 
ধীমান, অমাবন্থু, দূঢাযু, বনাযু ও শতাযু ॥২৭॥ 

তাহাদের মধ্যে আযুর ওরসে ন্বর্ভানবীর গর্ভে পাঁচটা পুত্র জন্মিযাছিল ; 
তাহাদেরংনাম-_নভুষ, বৃদ্ধশন্্া, র।জ, গঘ ও অনেনা)২৮। 



৭৯ 'মৃহাভাবতে আদি- 

আয়ুষে নহুষঃ পুত্রো ধীমান, সত্যপবাক্রমঃ | 

বাজ্যং শশাস সুমহুদর্্েণ পৃথিবীপতে ! ॥২৯॥ 

পিত্ন্ দেবানৃষীন্ বিপ্রান, গন্ধরেবাবগবাক্ষনান্। 

ন্হুষঃ পালয়ামাস ব্রন্মক্ষত্রমথো বিশঃ ॥৩০॥ 

স হত্বা দশ্থ্যঙ্ঘাতানৃষীন্ কবমদাপয়। 

পণুবচ্চৈব তান্ পুষ্ঠে বাহয়ামান বীর্য্যবান্ ॥৩১॥ 

কাবযামাস চেন্্রত্বমভিভূয দ্িবৌকসঃ। 

তেজস! তপদা চৈব বিক্রমেণৌজসা৷ তথা ॥৩২॥ 

ভারতকৌমুদী 

আযুষ ইতি। হে পৃথিবীপতে | জনমেজয 1 অত্রাযুশববস্ত উকাবান্তসকাবাস্তত্বং স্পষ্টমৃ॥২৯| 

পিত্নিতি। দেবপিত্রাদিপালনস্ত ইন্ত্বকবণসমযে। ব্রহ্ম ব্রান্মণম। ্ষত্রং ক্ষত্রিযূ 

বিশো বৈশ্ামূ, বহুবচনাচ্ছ,দ্রাদীনগি ॥৩০| 

সইতি। স নহুষঃ, দত্থ্যসজ্ঘাতান্ হত্বা নিকপত্রবীকৃতান্ খধীন্, আত্মনে তপঃবড. 
ভাগৰপং করমূ। অদীপযৎ। তাঁন্ খধীন্, বাহ্যামাস ইন্্রত্বকবণসমযে আত্মানমূ। এতদপি 
বক্ষ্যতি 1৩১| 

কাবযাঁমাঁসেতি। নহুষঃ, তেজসাঁ, উৎসাহেন, তপসা, বিক্রমেণ শবীববলেন, ওজস। 

বুদ্ধিবলেন চ, দিবৌকসো৷ দেবানভিভূষ, ইন্্তবমূঃ কাবিযাঁষাস চকাব, “বামো বাজ্যমচীকবৎ* 
ইত্যাদিবৎ স্বার্থে ইন্॥৩২। 

ভারতভাবদীপঃ 

ত্রিধা-_গার্হপত্যাক্ষিণাষ্ল্যাহবনীযভেদেন ॥২৬। আধুঃশব্ধ উকাবান্তঃ সাস্তশ্চ ॥২৭--৩০ সূ 
হত্বেতি। খাধিভ্যঃ কবং জগ্রাহেত্যর্থ; ॥৩১॥ কাবযাঁমাঁস চকাব। স্বার্থে ণিচ। তেজসা 

মহারাজ । বুদ্ধিমান ও অকৃত্রিম বিক্রম আধুপুত্র নহুষ, ধর্ম অনুসারে 
বিশাল রাজ্য শাসন করিতেন ॥২৯ 

নহুষ ইন্দ্রত্ব করিবার সময়ে পিতৃগণ, দেবগণ, ব্রন্মধিগণ। গন্ধবর্ব, নাগ এবং 
রাক্ষপগণকে পালন করিয়াছিলেন, আবার মর্ত্যলোকে রাজত্ব করিবার সমযে 
্রাহ্মাণ, ক্ষত্রিষ, বৈশ্য ও শুদ্র প্রভৃতিকে পালন করিযাছিলেন ॥৩৩| 

নছষ দস্থ্যগণকে দমনপুরর্বক খধিগণকে নিকপদ্রব করিয়া, তাহাদের 

নিকট হইতে তপস্যা ষষ্টভাগৰপ কর গ্রহণ করিতেন এবং ইন্দ্রত্ব করিবার 
মমযে পশুদের ন্যায় খষিদের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বিচরণ করিতেন ॥৩১। 

নুষ তপ্তা, উৎসাহ, শারীরিক বল ও বুদ্ধিবলে দেবগণকে পরাভূত 
করিষা ইন্দ্ত্ব করিবাছিলেন ॥৩২। 



পর্ববণি ভ্রিষ্টিতষোহধ্যায়ঃ। ৭৯১ 

যতিং যযাতিং সংযাতিষায়াতিম্যতিং গ্রুবঘ্। 

নহুষো জনয়ামান ষট্ সুতান্ প্রিয়বার্দিনঃ ॥৩৩॥ 

যতিস্ত যোগমাস্থায ব্রহ্মীভূতোইভবন্মুনিঃ। 

যযাতির্নানহুষঃ সমরাড়াসীৎ সত্যপরাক্রমঃ ॥৩৪॥ 

স পালযামাস মহীমীজে চ বহুভির্ম খৈঃ। 
অতিভক্ঞ্যা পিতুনর্চন্ দেবাংশ্চ প্রয়তঃ সদা । 

অন্বগৃহ্নাৎ গ্রজাঃ সর্ববা যযাতিরপরাজিতঃ ॥৩৫॥ 
তন্য পুত্রা মহ্ঘাসাঃ সর্বৈবঃ সমুদ্দিতা গুণৈঃ। 
দেবযান্তাং মহাবাজ ৷ শশ্মিষ্ঠাযাঞ্চ জঙ্বিরে ॥৩৬॥ 
দেবযাল্তামজায়েতাং যতুস্তর্বস্ুরেব চ। 

ক্রহথ্যস্চানুণ্চ পুরুণ্চ শর্মিষ্টায়াঞ্চ জঙ্ঞিরে ॥৩৭॥ 

ভারতকৌমুদী 

যতিমিতি। যতিং তদাখ্যম্। ইখমন্থাত্রাপি 1৩৩| 
যতিরিতি। যতিস্ত মুনিঃ অন্ যোগম্ আস্থায অবলন্ধ্ ব্রহ্থীভূতো ব্রন্ধণি লীনঃ অভবৎ। 

পরঞ্ ক্রমজ্যেষ্টেন সত্যপবাক্রমো। নাহুষে! নহুষপুত্রো যযাঁতিঃ সম্রাট আসীৎ ॥৩৪| 
স্ ইতি। অপবাজিতঃ স যযাতিঃ সদা! প্রযতঃ পবিভ্রঃ জন্ অতিভক্ঞ্য পিতৃন্ দেবাংশ্চ 

অর্চন্, মহীং পালযাঁমাস, বহুভিখৈষজৈষ্চ, জে তদীযদেবতাঁঃ পৃজিতবান্, সর্ধাঃ প্রজাঃ, 
অহবগৃরাৎ ছুঃখমোচনেনান্গৃহীতবাংস্চ। ট্পদমিদং পদ্যম্ ॥৩৫| 

তন্তেতি। হে মহারাজ! তন্ত যযাঁতেঃ, দেববান্তাঁং শন্ষিষ্ঠাযাঞ্চ ভাধ্যাযাম্, দা- 
দাগ্গিণ্যাদিভিঃ সর্বৈ্ত ণৈঃ, সমুদিতাঃ ষম্পন্নাঃ, মহেঘাস! মহাঁধনূর্দবাঃ পঞ্চ পুত্রা জজ্বিবে 1৩৬। 

ননু।দেবযানীশপ্সিষ্ঠযোঃ কতবন্তাং কতি পুত্রা জঙ্ভিবে ইত্যাহ-_দেবযান্তামিতি। অজাযেতাং 
জাতৌ |৩৭| 

নহুষ প্রিবভাষী ছবটা পুত্র উৎপাদন করেন; তাহাদের নাম--যতি, ঘযাতি, 
সংযাতি, আযাতি, অবতি এবং প্রুব ॥৩৩| 

তাহাদের মধ্যে তি মুনি হইয়া! যোগাবলম্বনপুবর্বক পরব্রহ্ধে লীন হন; 
আক্, অকৃত্রিমবিক্রম ঘযাতি সম্রাট হন ॥৩৪। 

বিজয়ী বযাতি সর্বদা পবিত্র থাকিষ! অত্যন্ত ভক্তি সহকারে পিতৃগণ ও 
দেবগণের পুজা করতঃ পুথিবী পালন করিতেন এবং বুতর যজ্ঞ করিতেন 1৩৫॥ 

মহারাজ! দেবযানী ও শশ্ষিষ্ঠার গর্ভে বাতির মহাধনুদ্ধর ও সর্ববগুণ- 
সম্পন্ন পাঁচটা পুত্র জন্মগ্রহণ করে ॥৩৬। 

৬৩ স্লৌকাৎ পূর্বম্ “বিপ্লিষ্টো নহুধঃ শঞ্তঃ সছ্যো হাজগবোহ্ভবত্' ইত্যর্ধমধিকং কচিৎ। 



৭৯২ মহাভাবতে আদি- 

স শাশৃতীঃ সম রাজন! প্রজা ধন্মেণ পালয়নূ। 

জরামাচ্ছ ন্মহাঘোরাং নাহুষে! রূপনাশিনীম্ ॥৩৮| 

জবাভিভূতঃ পুন্রান্ স বাঁজা বচনমব্রবীৎ। 

যছুং পুরুং তুর্ববস্ঞচ দ্রুহ্যপ্ণন্ুধ্চ ভাবত ! ॥৩৯॥ 

যৌবনেন চবন্ কামান্ যুব যুবতিভিঃ সহ। 

বিহ্ত,মহষিচ্ছামি সং কুরুত পুন্রকাঃ! ॥৪০। 

তং পুতে! দৈবযানেয়ঃ পুর্ববজো বাক্যসত্রবীৎু। 

কিং কার্্যং ভবতঃ কার্ধ্যমম্মীকং যৌবনেন তে ॥৪১॥ 

ভারতকৌমুদী 
স ইতি। হে বাঁজন্। অন নাহুষো বযাতিঃ, শাশ্বতীঃ অম! বহুনি বর্ষাণি যাবত, ধর্ষণ 

প্রজাঃ পালয়ন্ সন বপনাঁশিনীং মহাঘোবাং বাং বার্দক্যম্, আচ্ছৎ প্রার্তবান্ 1৩৮1 

জবেতি। কগিঞ্জলন্তাষেন পুন্রানিতি বহুবচনাৎ পুন্রত্রযমাত্রগ্রহণমপি স্তাদত উক্ত 

যছুমিত্যার্দি |৩৯| 

যৌবনেনেতি। হে পুন্রকাঃ। অহং যৌবনেন যৌবনবযোলাঁভেন যুবা সন্, যুবতিভিং 

সহ কামান্ চবন্ বিহত্তমিচ্ছামি ১ অতএব মদাঁদেশং সহৃং কুরুত ॥৪০| 

তমিতি। দৈবযানেয়ো দেবযানীজাতঃ, পূর্বজো জোগ্ঠঃ পুজো! যছুঃ, তং যযাঁতিং বাক্য 

মত্রবীৎ্। অম্মাকং যৌবনেন ভব: কিং কার্যং প্রযোজনমূ, তে তব কাধ্যং কর্তব্যম্ 
তদ্বদেতি ভাবঃ ॥৪১॥ 

ভারতভাবদীপঃ 
দেহকাত্ত্য। বিক্রমেণ পবাভিভবসামর্থ্েন। ওজসা৷ বুদ্ধীন্দ্রিষবলেন ॥৩২--৩৭| শাশ্বতী 
বহুবীঃ, সমা বর্ধাণি। আচ্ছৎ প্রাপ্তবান্ ॥৩৮--৩৯। সাহং সোচং মধিতুং যোগ্যং 
জবাগ্রহণজং ছুঃখম্ঠ কুকত অঙ্গীকৃকত। সাহ্ং সাহাযকং বা ॥৪০॥ কাধ্যং প্রযোজনম্ ১ টি 9585-55-77 

দেববানীর গর্ভে যু ও তুর্ববন্থুনামে ছুই পুত্র এবং শম্মিষ্ঠার গর্ভে ক্রন্থয, 
অন্ধু ও পুক নামে তিন পুত্র জন্মিযা ছিল ॥৩৭। 

মহারাজ । সে বযাতি দীর্ঘকাল যাবৎ ধর্মানুসারে প্রজা পালন করিয়া, 
পরিশেষে সৌন্দর্য্যনাশক ভষঙ্কর জর প্রাপ্ত হন ।৩৮। 

মহারাজ । জন্াগ্রস্ত ঘযাতি বু, তুর্বস্থ, দ্রন্া, অনু ও পুক--এই সকল 
পুত্রকেই এই কথা বলিলেন-_॥৩৯॥ 

“পুত্রগণ। আমি যৌবন লাভ করিষা যুবা হইয়া, যুবতিগণের সহিত 
বিহার করিতে ইচ্ছা করি; অতএব তোমরা আমার আদেশানুবপ কার্ধ্য 
কর? ॥৪০।॥ 

(৪০) “সাহং কুকত পুত্রকাঁ৮ ইতি নীলকণঠসম্মতঃ পাঠঃ । 



পর্ব্বণি ত্রিষস্তিতমোহধ্যায়ঃ | ৭৯৩ 

যষাতিরব্রবীভং বৈ জরা মে প্রতিগৃহতাম্। 
যৌবনেন ত্বদীয়েন চবেয়ং বিষয়ানহম্ ॥৪২॥ 
যজতো দীর্ঘসব্ৈর্মে শাপাচ্চোশনসো মুনেঃ। 
কামার্থঃ পরিহীণোহয়ং তপ্যেয়ং তেন পুব্রকাঃ ! ॥৪৩| 
মামকেন শবীরেণ রাঁজ্যমেকঃ প্রশান্ত বঃ। 
অহং তম্বাভিনবয়া যুবা কামমবাপু,য়াম্ ॥881 
তে ন তন্ত প্রত্যগৃহুন্ যদ্ুপ্রভৃতয়ো জরাম্। 
তমব্রবীততঃ পুরু? কনীয়ান্ সত্যবিক্রমঃ ॥8৫| 

ভারতকৌমুী ্ 
যযাতিবিতি। যবাতিস্তং পুন্রমব্রবীৎ। মে মম জবা, ত্ব্যা প্রতিগৃহৃতাম্ , অহঞ্চ 

তুটীষেন যৌবনেন, বিষযান্ কামান, চরেষং ভূঙ্যাম। তপোবিলেন বক্ষ্যমাণশুক্রববেণ চ 
দেহাত্তবধাবণমিব অন্তীযযৌবনগ্রহণমপুযুপপদ্তে ॥৪২| 

যজত ইতি। দীর্ঘসতৈদীর্ঘকালীনযাগৈর্ধজতোইপি মে, উশনস: শুক্রস্ত মুনেঃ শাপাঁৎ্ 
অযং কাঁমার্থ; কাঁমভোঁগশভ্তিঃ, পরিহীণো নষ্টঃ। হে পুত্রকাঃ। তেন অহং তগ্যেয়ং জন্তপ্তো 
ভবেযম্॥৪৩1 

মামকেনেতি। বো যুগ্াকং মধ্যে ঃ একঃ কশ্চি্, মামকেন মদদীষেন জবাগ্রন্তেন 
শবীবেণ বাজ্যং প্রশান্ত! অহন্ত অভিনবযা তথা যুগ্মাকমন্ততমন্ত শবীরেণ, কামং তৎ্হুখম্ 
অবাপু-যাম্1৪৪| 

তইতি। তে যদুপ্রভৃতযশ্ত্বারঃ পুত্রাঃ, যযাঁতের্জরাং ন প্রত্যগৃহন। তত: সত্যবিক্রমঃ 

কনীযান্ পূরুঃ তং যযাতিম্ অব্রবীৎ 19৫1 

ভারতভাবদীপঃ 
কাধ্যং কর্তৃব্যম্ ॥৪১--৪২| ব্রতনির্বন্ধাৎ শুক্রশাপাচ্চ কামবপঃ পুক্যার্থো হীনঃ ॥৪৩| 
শবীবেণ শবীবস্থজবধা, যুক্ত ইতি শেষঃ। বো যুগ্াকং মধ্যে! কামং কামনুখম্ 1৪৪--৪৫। 

তখন দেবযানীর জ্যেষ্ঠ পুত্র যন যযাতিকে এই কথা বলিলেন__ “আমাদের 
যৌবনদ্বারা আপনার কোন্ কার্য্য আপনি সম্পন্ন করিতে চান ?” ॥8১॥ 

যযাতি তীহাকে বলিলেন__“আমার জরা তুমি গ্রহণ কর; তোমার যৌবন 
লইবা আমি বিষয়ভোগ করিব ॥৪২॥ 

পুত্রগণ ! আমি দীর্ঘকালীন বাগ করিরা থাকিলেও শুক্রাচাধ্যের অভি- 
সম্পাতে আমার কামভোগের ক্ষমতা নষ্ট হইবা গিয়াছে; তাহাতে আমি বডই 
ছুঃথ ভোগ করিতেছি ॥৪৩| 

তোমাদের মধ্যে কোন একজন আমার শরীর নিয়! রাজ্য শাসন ককক ? 

আন, আমি অভিনব শরীর ধারণ করিযা যুবা হইযা, কামন্থুখ ভোগ করি” 188| 
৯০৩ 



৭৯৪ মহাঁভাবতে আদি- 

রাজংশ্চরাভিনবয়া তন্বা যৌবনগোচরঃ । 

অহং জবাঁং সমাদায় বাজ্যে স্থাস্তামি তে জুয়া ॥৪৬| 

এবমুক্তঃ স বাজধিস্তপোবীর্্যসমাশ্রযাৎ। 

সঞ্চারয়ামাস জবাং তদ পুত্রে মহাত্বনি ॥8৭॥ 

পৌরবেণাথ বয়সা বাজ! যৌবনমাস্থিতঃ | 
যাযাতেনাপি বয়স রাজ্যং পুরুবকারিয়ৎ ॥8৮॥ 

ততে। বর্ষসহজ্রীণি যযাতিবপবাজিতঃ | 

স্থিত? স নৃপশাদ্দ,লঃ শাদ,'লসমবিক্রমঃ ॥8৯॥ 
চে 

ভারতকৌমুদী 
বাজন্লিতি। হে বাঁজন্। অভিনবযা ত্বা মম শবীবেণ তদ্গ্রহণেনেত্য্থ» যৌবনমেব 

গোঁচবো৷ বিষযে। যন্ত স তাদৃশ যুবা সন্, ত্বং চব। অহমপি তে তব আজ্ঞা, তব 

জবাঁং জমাদাঁষ বাঁজ্যে শাঁসনকর্তৃভাঁবেন স্থান্তাঁমি। আঁজ্যেত্যাকিবিলোপ আর্ষঃ ॥৪৬| 

এবমিতি। বাজধিঃ স যষাতি:, পৃরুণা এবমুক্তঃ সন, তদৈব তপৌঁবীর্ষ্যসমীশ্রযাৎ 
তপঃপ্রভাবাবলম্বনাৎ, মহাত্মনি পুত্রে পুবৌ, আত্মনে! জবাং সাবযামাস ॥৪৭| 

পৌঁববেণেতি। অথ বাঁজাী যযাঁতিঃ, পৌঁববেণ পৃকসম্বদ্ধিন। বয়সা, যৌবনং যুনো 
ভাঁবম্ আস্থিত আশ্রিতঃ। পুরুবপি যাঁযাতেন যযাঁতিসম্বদ্ধিনা বযসা, বাজ্যমঠ অকাবযৎ 
অকবোঁৎ ॥৪৮| 

তত ইতি। শীর্দংলসমবিক্রমঃ় অতএব সর্বত্র অপবাঁজিতঃ, নৃপশার্দিলঃ স যযাতিঃ, 
ততত্তথ! তাঁদুশযুবভাবেনেত্যর্থ:, বর্ষসহত্মাণি স্থিতঃ ॥৪৯| 

বছ্প্রভৃতি চারি পুত্রই যযাতির জরা গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন না। 

তাহার পর, বথার্থ পরাক্রমী কনিষ্ঠ পুত্র পুক তাহাকে বলিলেন-19৫॥ 
"মহারাজ । আপনি আমার নবীন শরীরটা নি! যুবা হইয়া বিচরণ করুন ; 

আদ, আমিও আপনার আদেশ অনুসারে আপনার জর! গ্রহণ করিয়া, বাজ 

হইধা রাজ্যে থাকি” ॥৪৬। 
পুক এই কথা বলিলে, রাজধি যযাতি তখনই তপস্তার প্রভাবে আপন জরা 

মহাত্মা পুকর উপরে সঞ্চারিত করিলেন ॥৪৭॥ 
তাহান্ন পর, যযা'তি পুকর বধসটী লইষাঁ যুবার ভাব অবলম্বন করিলেন ; 

পুকও যযাতির ব্যস লইয়া রাজত্ব করিতে থাকিলেন 1৪৮1 
ব্যান্রের তুল্য পরাক্রমী সর্বত্র অপরাজিত রাজশ্রেঠ যযাতি সেইভাবে 

সহস্র বংসর থাকিলেন ॥৪৯॥ 

(৪৯) ততো বর্ষসহস্ান্তে "| 
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যযাতিবপি পত্বীভ্যাং দীর্ঘকালং বিহৃত্য চ। 
বিশ্বাচ্যা সহিতো বেমে পুনশ্চৈভ্রবথে বনে ॥৫০॥ 
নাধ্যগচ্ছতদা তৃপ্তিং কামানাং স মহাষশাঃ | 

অবেত্য মনসা রাজন্! ইমাং গাথাং তদা জগৌ ॥৫১।॥ 

ন.জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি | 

হুবিষা কৃষ্ণবর্ত্রেব ভূয় এবাভিবদ্ধতে ॥৫২॥ 
পৃথিবী বত্বমম্পূর্ণা হিবণ্যং পশবঃ স্ত্িয়ঃ | 
নালমেকম্ত তৎ সর্ববমিতি মত্বা শমং ব্রজেৎ ॥৫৩॥ 

ভারতকৌমুদী 
যযাঁতিবিতি। যযাঁতিবপি, পত্বীভ্যাং দেবযানীশক্সিষ্ঠাভ্যাং সহ দীর্ঘকাঁলং বিহত্য, 

পুনবিশ্বাচ্যা তদাখ্যযা স্বর্গবেশ্তযা সহিতঃ সন চৈত্রবথে বনে চৈত্রবথনাঁমকে কুবেবোদ্যানে 
বেখে ॥৫০|॥ 

নেতি। হে বাঁজন্! মহাষশাঃ স যযাতিঃ, তদা কামানাঁং কামভোগৈঃ “কবণে 
পৃ্প্র্ঘযোঃ” ইতি কবণে যঠী, তৃত্তিমঠ ন অধ্যগচ্ছৎ ন প্রার্সোৎ। তদা মনসা অবেত্য 
পর্ধ্যালোচ্নয! জ্ঞাত্বা, ইমাং গাখাং পৌবাণিকীমুক্তিম্, জগৌ৷ মনসৈব উবাচ ॥৫১ 

নেতি। কামঃ স্বনিবৃত্যর্থমাশ্রীষমাঁণোহিপি বিষয়াভিলাষঃ, কামাঁনাং অ্রকৃচন্দনবনিতা- 

দীনাং কাম্যবস্তুনাম্ উপভোগেন, জাতু কদাঁচিদপি, ন শাম্তি ন নিবৃত্তিং প্রাপ্ধোতি। 
প্রত্যুত হুবিষা নির্বাপণার্থনিক্ষিপ্ধেন দ্বতাঁদিনা, কৃষ্ণবর্ম? বহ্ছিবিব, ভূষো বহুলমেব যথা 
সতাতৃথা, অভিবর্ধতে। অতঃ কাঁমপবিত্যাগ এব শ্রেযানিতি ভাবঃ 1৫২1 

পগৃথিবীতি। বত্বসন্পর্ণী পৃথিবী, হিবণ্যং জব্বং ধনম্ সর্ধ্রে গবাঁদযঃ পশবঃ, সর্বাঁঃ 
স্রিষশ্চ, তদেতৎ সর্বমপি, একন্ত কামিনঃ, ন অলং তৃপ্ডরিসাঁধনে ন সমর্থমূ ইতি মত্বা, শমং কামস্ত 
নিবৃতিমূ, ব্রজেৎ ॥৫৩। 

ভারতভাবদীপঃ 

তে জ্যা তব আজ্ঞযা। পূর্ববপমাকাবলোপো বার্ষঃ 1৪৬--৫০| কামানাং কামভোগেন। 

অবেত্য কামসেবযা তৃপ্ত্যভাবং জ্ঞাত্বী 1৫১ হবিষ! সমিদ্াজ্যাদিনা 1৫২1 একভ্ত কামিনঃ 

যযাতি দেবযানী ও শশ্মিষ্ঠার সহিত দীর্ঘকাল বিহার করিয়া পুনরাঘ কুবেরের 
উপবনে যাইয়! বিশ্বাচী নামক স্বর্গবেস্ঠার সহিত বিহার করিলেন ॥৫০| 

মহারাজ । বশন্বী বাতি কামসস্তোগ করিয়। বখন তৃপ্তি পাইলেন না। তখন 
মনে মনে পর্যালোচনা করিয়া! এই পৌরাণিক উক্তি স্মরণ করিলেন ॥৫১। 

কাম্য বন্তর উপভোগে কখনও কামের শাস্তি হয় না, প্রত্যুত ঘ্ৃতদ্বার! অগ্নির 
স্তায কামোপভোগে আরও কামের বৃদ্ধি হয় ॥৫২॥ 

(৫৩) যত পৃথিব্যাং ত্রীহ্যিবং হিবণ্যম্ , | 



৭৯৬ মহাভারতে আদি- 

যদ ন কুরুতে পাপং সর্ধবভূতেঘধু কহিচিৎ। 
কর্ণ! মনসা বাচ৷ ব্রহ্ম লম্পগ্ভতে তদা ॥৫৪।॥ 

ন বিভেতি যদ! চায়ং যা চান্মান্ন বিভ্যতি। 

যদা নেচ্ছতি ন ছেষ্টি ভ্রম সম্পদ্ধতে তদা ॥৫৫| 
ইত্যবেক্ষ্য মৃহাপ্রাজ্ঞঃ কামানাং ফন্তুতাং নৃপ ! | 
সমাধায় মনে। বৃদ্ধা প্রত্যগৃহ্থাজ্জরাং স্ৃতাৎ ॥৫৬॥ 

ভারতকৌমুদী 
যদেতি। যদা লোকঃ কমা মনস! বাচা চ, কহিচিৎ, কদাচিদ্রপি, সর্বভৃতেষু পাপং 

গাপজনিকামনিষটচেষ্টাম্ ন কুকতে + তা ক্রমেণ জ্ঞানোদযাতৎ ব্রহ্ম সম্পদ্ধতে প্রাপ্মোতি 0৫৪] 

নেতি। যদ চ অযং লোকঃ, কম্মাদপি ভূতান্ন বিভেতি, হিংসাগভাঁবেন সর্বদৈবাশ্স্ত- 

চিত্তত্বাৎ; যা চ অস্মালোকাৎ্ সর্ধাণ্যেব ভূতানি ন বিভ্যতি, অন্ত হিংসাঁয়া অভাবাৎ ঃ 

যা চাষং লোক? কিঞ্চদিপি নেচ্ছতি বঞ্চিদপি ন দে চ, ত্দাপি জ্ঞানোদয়াৎ 

্রন্ধ সম্পদ্ধতে ॥৫৫| 

ভারতভাবদীপঃ 
অর্ধং নালমপধ্যাপ্তম। শমং কাঁমশাস্তিম্॥৫৩| জর্বথা কামশমে ত্রদ্দৈৰ ভবতীত্যাহ__ 
যদেতি। পাঁপং কামম্। ভূতেষু পঞ্চভূতাত্মকেষু স্ত্যাদিযু বিষয়েযু। চতত্রো৷ হি কামস্তা- 
বস্থাঃ- প্রনথপ্তা, তন্বী, বিচ্ছিন্ন, উদ্দারা চ। তত্জ স্বপ্তিপ্রলয়য়োবাঁজমাজাবশেষা প্রহ্প্তা 
বাসনামান্রশেষে মনসি স্থিতা। তন্বী তু লন্ববৃত্তিকে মনসি বগাদিদর্শনেনোত্তা মনোবর্থা- 
ঝ্সিকা। বিচ্ছিন্ন চ সমাধিকাঁজে তদা!৷ সৃলাজ্ঞানন্তাভাবাৎ। উদার ভোগকাঁলে। তত্র 
কর্মণেতি উদ্ারাযা ব্যাঁবৃত্তিঃ, বাচেতি তন্ব্যাঃ১ মনসেতি প্রন্প্তায়াঃ। যদৈবং তদৈব বর্গ 
সম্পন্ভতে সমাধৌ বিদেহকৈবল্যঞ্চ। তথা শ্রুতি:-_“যদা সর্বে প্রমূচ্যন্তে কাম! যেহস্ত হৃদি 
শ্রিতাঃ। অথ মণ্ত্যোধমৃতো ভবত্যত্র ক্রম সম্ন£তে॥৮ ইতি। জর্কে উদ্দাবাগ্যাঃ 0৫৪1 

অয়মেব কাঁমঃ কিঞিদিপ্িতঃ ক্রোধো ভবতি, সোহপি স্বপরভয়দাঁয়ী নাশনীয় ইত্যাহ-_যদ 
চেতি। ভেচ্ছাছ্বাহিত্যাদেব ব্রন্ম সম্পচ্যত ইত্যর্থ;॥৫৫| কামপ্রবণং মনে! বৃদ্ধা 

রত্বপূর্ণী সমস্ত পৃথিবী, সমস্ত ধন, সমস্ত পশু এবং সমস্ত স্ত্রী_এই সমস্তগুলি 
মিলিয়াও একটা লোকেরও তৃপ্তি সাধন করিতে পারে ন1 ; ইহা মনে করিয়! কামের 
ীনবৃত্তি করিবে ॥৫৩। 

মানুষ বখন কায়মনোবাক্যে ,কোন সময়েই কোন প্রাণীরই অনিষ্টের চেষ্টা না 
করে, তখন সে ব্রহ্ম লাভ করে ॥৫৪1 

মানুষ বখন অন্য কাহারও ভয় করে না, কিংবা যখন অন্য প্রাণীও "তাহার ভয় 
করে না! এবং কিছু চায় না বা কাহারও প্রতি বিদ্বেষ করে না, তখন সে ব্রহ্ধ 

লাভ করে ॥৫৫। 



পর্বণি ব্িষস্টিতমোহধ্যায়ঃ। ৭৯৭ 

দৃত্বী চ যৌবনং রাজা! পুরুং রাঁজ্যেইভিষিচ্য চ। 
অতৃপ্ত এব কামানাং পুরুং পুত্রমুবাচ হ ॥৫৭॥ 
ভুয়া দায়াদবানস্মি ত্বং যে বংশকরঃ স্থৃতঃ | 

পৌরবো বংশ ইতি তে খ্যাতিং লোকে গমিষ্যতি ॥৫৮| 
বৈশম্পায়ন উবাচ। 

ততঃ স নৃপশাদ্দলঃ পুরুং রাজ্যেহভিষিচ্য চ। 
তপঃ সচরিতং কৃত্ব! ভূগুতুঙ্গে মহাতপাঃ ॥৫৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
ইতীতি। হেনৃপ। মৃহাপ্রাজ্ঞো যযাঁতিঃ, ইতি অনেন প্রকাবেণ, কামানাং কামসেবাযাঃ 

ব্যকিভেদাহুবচনম্, ফন্ততাঁম্ অসাঁবতাঁম্, অবেক্্য পর্যালোচ্য, বৃদ্ধা মনঃ, সমাধাষ নিগৃহ, 
হুতাঁৎ পূরুত:, নিজাং জরাম্ প্রত্যগৃর়াৎ 1৫৬1 

দত্বেতি। কামানাং কামভোগৈঃ, অত্রাপি পুর্বববৎ করণে যত, অতৃপ্ত এব বাজ! যযাতিঃ, 
পুববে তদীযং যৌবনং দৃত্থা, তঞ্চ পৃকং বাঁজ্যে অভিষিচ্য, পুত্রং পূরুম্, উবাচ 1৫৭| 

ত্বযেতি। হেপূবো। ত্বষৈব, দাঁষং পৈতৃকং ধনম্ আদত্ত ইতি দাষাদ উত্তরাধিকাবী 
তত্বানম্মি, মদ্বাক্যপাঁলনেন বাঁশুবিকপুত্রত্বাদিতি ভাবঃ। তে তব বংশ এব পৌববো 
বংশঃ 0৫৮ 

তত ইতি। ততঃ স নৃপশার্দিলোঃ যযাঁতিঃ, বাঁজ্যে পুকমভিিচ্য ভৃগুতুষ্নে ত্দাখ্যে 

ভারতভাবদীপঃ 
কাঁমতুচ্ছত্বনিশ্চয়েন জমাধায় নিগৃহু ॥৫৬া অতৃপ্ত ইতি। দ্বিধা হি কাঁমনিবৃত্তি:, দোষদৃষ্যা 
তৃপ্ত্যা চ। তে চ বিবেকবিজ্ঞানোথে ইতি বিবেকবতো বাজ্ঞো দোষদৃষ্টা কামেভ্যো নিবৃত্তা- 
বপি ব্রননজ্ঞানাভাবাদতৃথ্ডিরিতি ভাবঃ ॥৫৭| দাঁযাদবান্ পুত্রবান্ 1৫৮1 সুচবিতঃ সংকর্ম। 

মহারাজ! মহাপ্রাজ্ঞছ যযাতি এইভাবে কামসভ্তোগের অসারতা বুঝিয়া 
বুদধিদবাপ্নাই মনকে দমন করিয়া, পৃকর নিকট হইতে আপন জরা কিরাইয়া 
লইলেন ॥৫৬| 

কামসস্তোখে অতৃপ্ত থাকিয়াই রাজা যযাতি, পুকর যৌবন পৃককে 
ফিরাইরা দিবা এবং ভাহাঁকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বলিলেন-_0৫৭। 

“বদ! তুমিই আমার বাস্তবিক উত্তরাধিকারী এবং তুমিই আমার বংশ- 
রক্ষক পুত্র। অতএব তোমার বংশই পৌরব বংশ বলিবা জগতে প্রদিদ্ধি 
লাভ করিবে” ॥৫৮॥ 

বৈশম্পারন বলিলেন__তাহার পর; মহারাজ যযাতি পৃককে রাজ্যে অভিষিক্ত 
করিরা, ভূগুতুঙ্দ পর্বতে যাইবা, দীর্ঘকাল যাবৎ গুকতর তপন্তা করিবা, 

(৫৯)তত; হুচবিতং কৃত -। 



৭৯৮, মহাভারতে আদি- 

কালেন।মূহতা পশ্চা কালধর্দমুপেধিবান্। 

কারযরিত্বা ত্বনশনং সদারং ব্বর্মাণ্তবান্ ॥৬০॥ ( বুগ্ধাকম্) 

ইতি শ্রীমহাতাঁরতে শতপাহজ্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি 

সম্তবে যযাত্যুপা খ্যানে ভ্রিষ্িতমোহধ্যায়ঃ ॥০% 
3 8৫শাশি 

চতুঃবফিতমোইধ্যায়ঃ। 
৯০ 

জনমেজয় উবাচ। 

যষাঁতিঃ পুর্ববজোহম্মাকং দশমো যঃ গ্রজাপতেঃ। 

কথং স শুক্রতনয়াং লেভে পবমছুর্লভাম্ ॥১॥ 

ভারতকৌমুদী 
পর্বতে, মহতা৷ কালেন, তপঃ, সুচবিতং অম্যগন্ষ্িতং কৃত্বা মহাতপাঃ, সন্ পশ্চাৎ্ৎ অনশনম্ 
উপবাসব্রতম্ কাবধ্বিত্বাস্বার্থেনত্তত্বাৎ কৃত্বা, সদাবঃ সহ্ভাধ্যঃ, কালধর্শং সৃত্যুষ্ঠ উপেধিবান্ 
প্রাপ্তবান্ সন হ্বগর্মাগ্তবান্ ॥৫৯--৬০। 

ইতি মহামিহোপাধ্যাষ-ভাবতাচাধ্য-শ্রীহরিদাস সিদ্ধাত্তবাগীশভন্্রাচাধ্যবিবচিতাযাং মহাভাবত- 
টাকাযাঁং ভাবতকৌমুদীসমাধ্যাযামা দিপর্কণি সম্তবে ত্রিষটিতমোহধ্যাযঃ ॥০| 

যযাতিরিতি। গ্রজাপতেব্রঙ্গণ; সকাশাদ্যো দশমঃ পুরুষঃ। দশমত্বন্ত পূর্বাধ্যাষ- 
প্যালোচনযা হুষ্ঠু জাতব্যম। অস্মাকং পূর্ববজঃ পূর্ববপুকষঃ স যযাঁতিঃ, পবমদ্ুর্লভাং শুক্রতনযাং 

দেবযানীম্, কথং লেভে ॥১| 

ভারতভাবদীপঃ 
তৃপুতুন্ষে পর্ববতবিশেষে ॥৫৯। কাবধিত্ব! কৃতা। পাঁবধিত্বা ইতি পাঠে সমাপ্য 1৬০ 

ইতি শ্রীমহাঁভাবতে আদিপর্ণি নৈলকণ্টীযে ভাঁবতভাবদীপে ত্রিষষ্টিতমোহ্ধ্যাযঃ ॥৬৩ 
-_3৯১-7 

মহাতপন্থী হইয়া, পরে উপবাসত্রত অনুষ্ঠানপুরর্বক দেহত্যাগ করিষা, ভার্ধ্যাদের 
সহিত স্বর্গে চলিয়া গেলেন ॥৫৯--৬৭| 

709-৮ 

জনমেজয় বলিলেন-_-“ধিনি ব্রন্মা হইতে দশম পুকষ ছিলেন, আমাদের 

পুরর্বপুকষ সেই যযাতি কি করিয়া অত্যন্ত ছুর্লভা শুক্রতনয়াকে লাভ 
করিয়াছিলেন ? ॥১॥ 

* ***পঞ্চসপ্ততিতমোহ্ধ্যায:» “*ছিসগ্ততিতমোধ্ধ্যাযঃ, « 'একোনসপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ' 
ইতি পাঠভোঁঃ | 



গর্বরণি চতুধস্ভিতমোহ্ধ্যাযঃ | ৭৯৯ 

এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিস্তবেণ তপোধন [| 

আনুুপুর্বব্যা চ মে শং রাজ্ো বংশকরান্ পৃথক্ ॥২॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 

যযাতিবাসীন্ন পতির্দেবরাজসমহ্যতিঃ | 

তং শুক্রবৃষপর্ববাণৌ বত্রাতে বৈ যথা পুরা ॥৩| 
তত্তেহহং সম্প্রবন্ষ্যামি পুচ্ছতে জনমেজয় ! | 
দেবযান্যাশ্চ সংযোগং যযাতের্নাহুবস্ত চ ॥8॥ ( বুঝকস্) 

স্থরাণামন্তরাণীঞ্চ সমজায়ত বৈ মিথঃ। 

ধর্ধ্যং প্রতি সংঘর্ষন্ত্রেলোক্যে সচরাচবে ॥৫॥ 
জিগীষয়া ততে। দেবা বব্রিরেহঙ্গিবলং মুনিমৃ। 

পৌরোহিত্যেন যাজ্যার্ঘে কাব্যং তুশনসং পবে ॥৬॥ 

ভি 

এতদ্দিতি। হে তপোঁধন। বৈশম্পাষন। শংস ভ্রুহি |২| 
যযাতিবিতি। হে জনমেজয ৷ যষাতিনৃ্পতিঃ, দেববাঁজসমছ্যুতিঃ ইন্জুতুল্য এব প্রভাববান্ 

কাস্তিমাংস্চাসীৎ। অতএব শুক্রবৃষপর্ববাণৌ ত্দাখ্যো ব্রাহ্মণদানবৌ, পুবা যথা তং ঘযাতিং 
জামাতৃত্বেন বত্রাতে, তৎ্, দেবযান্যাশ্চ নাহুষস্ত নহুষপুন্রস্ত যযাতেশ্চ সংযোগম্চ পৃচ্ছতে তে 

তৃভ্যম, অহং জশ্প্রবন্্যামি ॥৩--৪| 

স্থবাণামিতি। সচবাচবে স্থাববজন্বমযুক্তে ত্রৈলোক্যে, এঁ্ব্ধ্যং প্রতি সমৃদ্ধিবিবষে, সুবাণাম্ 
অন্থবাণাঞ্চ মিথঃ পবস্পরং সংঘর্ষ! বিবাদঃ সমজাযত ॥৫1 

জিগীষযেতি। ততো! দেবাঃ, জিগীষযা! অন্থ্বান্ জেতুমিচ্ছ্যা, পৌবোহিত্যেন যাজ্যার্থে 
ভারতভাবদীপঃ 

ঘযাতিবিতি ॥১-_২॥ বিপ্রদাঁনবৌ। বত্রীতে জামাভৃত্েনেতি শেষঃ 1।৩--৪। হুলাথামিতি। 

ভ্রেলোকৈশ্বধ্যে বিষষে গ্রতিসজ্ঘর্ষো বযমীশ্ববা ভবিস্বামো বধযমীশ্ববা ভবিস্কাম ইতি স্পর্গা 12 

মহষি! এই বিষয় আমি আপনার নিকট বিস্তরক্রমে শুনিতে ইচ্ছা 
করি; অতএব আপনি আমার নিকট এই বিষ এবং পৃ্থক্ পুথক্ বংশবর 
রাজাদের বিষষ আনুপুববাঁক বলুন” ॥২॥ 

বৈশম্পাষন বলিলেন-_মহারাজ ! যযাতি রাজা ইন্ছের তুল্য প্রতাপশ্বালী ও 

পরমসুন্দর ছিলেন, তাই শুভক্রাচার্ধ্য ও বৃষপব্বা দানব পুর্ববালে যেভাবে 
তাহাকে জামাতৃৰপে বরণ করিযাছিলন, তাহা আনি আপনাকে কজিততছি, 

আর, দেবযানী ও বযাতির পরস্পর মিলনের কথাও বলিতেছে 1৩৪" 

পূর্বকালে স্থাবর-জন্রমপূর্ণ ভ্রিভুবনের সম্পত্তি নিধা দেবগণ ও অনুরপণের 

পরস্পর বিবাঁদ হইয়াছিল ॥৫॥ 



৮০৪ মহাভারতে আদি- 

্রাঙ্মণৌ তাবুভৌ নিত্যমন্যোন্যম্পদ্ধিনো ভূশম্। 

তত্র দেব! নিজদ্্যান্ দানবান্ ঘুধি সঙগতান॥৭॥ 

তান্ পুনর্জীবয়ামাস কাব্যে বিগ্তাবলাশ্রয়াৎ। 
“ততস্তে পুনরুণায় যোধয়াঞ্চক্রিবে স্বরান্ ॥৮॥ ( যুগকম্ ) 

অঙ্থুরাস্ত নিজদ্্ান, সুবান্ সমবমূর্ধানি | 
ন তান্ সপ্ভীবযামাঁস রৃহস্পতিরুদারধীঃ ॥৯| 

ন হি বেদ ম তাং বিদ্যাং যাং কাব্যে। বেত্তি বীর্ধ্যবান্। 

স্জ্ীবিনীং ততো দেবা বিষাদমগষন্ পরমূ ॥১০ 

| ভারতকৌমুদী 
'বৈজধিকহজ্ঞাদিনিমিত্ম্, অদ্দিবসম্ অঙ্িবংপুত্রং বৃহস্পতিং মুনিম্, পবে অস্বাশ্ঠ কাব্যম্ উশনসঞ্চ 

নাম শুত্রং বৰিরে 1৬] 

্রাঙ্গণাবিতি। উভৌ তৌ ব্রাঙ্গণৌ শুক্রবৃহস্পতী, নিত্যং সর্বদা ভৃশম্ অন্যোন্ট- 

স্পর্দিনৌ বভূবতুঃ, একজাতীকর্ধপ্রবৃতত্বাৎ্। তত্র তদানীম্, দেবাঃ, যুখি যুদ্ধে, স্গতান্ 

স্বৈঃ সহ মিলিতান্, যান্ দীনবান্, নিজস্,$, কাব্যঃ শুত্র। বিগ্যাবলাশ্রযাঁৎ সন্ত্ীবিনীবিদ্ঞা- 

গ্রভাবাবলঘ্বনাৎ্, তান্ দানবান্, পুনজীবযামাস। ততশ্চ তে দানবাঁং গুনকখায ্থবান্ 
যোধযাঁঞ্চক্রিবে ॥৭--৮॥ 

অস্থ্বা ইতি। অন্থরাম্ত সমবূর্ঘনি যান্ রান নিজর,, উদ্রাববীবপি জন্রীবনায 
ব্যাপারিতমহাবুদ্ধিবপি বৃহস্পতিঃ, তান্ স্থরান্ ন সঞ্জীবযামাস ॥৯| 

কথং ন জগ্রীবয়ামাসেত্যাহ--নেতি । হি যম্মাৎ, কাব্যঃ শুক্রঃ) যাঁং সগ্তীবিনাং বিদ্যাং 

বেত্তি স্ম, স বৃহস্পতি: তাঁং বিদ্াৎ নম বেদ স্ম। ততে। দ্রেবাঃ পবম্ অত্যন্ত বিধাদম্ 
অগমন, প্রার্তাঃ ॥১০॥ 

তাহার পর, দেবগণ অসুরগণকে জর করিবার ইচ্ছার বৈজগিক ঘজ্ঞে 
পৌরোহিত্য করিবার জন্য বৃহস্পতিকে বরণ করেন; আর অন্ভুরর। শুক্রাচার্ধ্যকে 
বর্ণ করে ।৬। 

সেই ছুই ব্রাক্ষণ সর্বদাই পরস্পর অত্যন্ত স্পর্ধা করিতেন। তখন 
দেবতারা যুদ্ধে যে যে দানবকে বধ করিতেন, গুক্রাচার্য্য সপ্্ীবিনী বিগ্ভার বলে 
সেই সেই দানবকে পুনরায় বাঁচাইযা দিতেন; তাহার পর, সেই দানবের 
উঠিয়। দেবগণের সঙ্গে আবার যুদ্ধ করিত ॥৭--৮ 

এদিকে অসুরের যুদ্ধে যে যে দেবতাকে বধ করিত, বৃহস্পতি চেষ্টা 
করিয়াও তাহাদিগকে বাঁচাইতে পারিতেন ন| ॥৯॥ 

কারণ, শুভ্র যে সঞ্জীবিনী বি্ভা জানিতেন, বৃহস্পতি তাহা জানিতেন না। 
তাহাতে দেবগণ অত্যন্ত বিষ হইয়া পড়িলেন ॥১০। 



পর্ববণি চতুঃয্িতমোহধ্যায়ঃ | ৮০১ 

তে তু দেব! ভয়োদিগ্রাঃ কাব্যাহ্শনসত্তদী | 
উচুঃ কচমুপাগম্য জ্যে্টং পুত্রং বৃহস্পতেঃ ॥১১॥ 
ভজমানান্ ভজন্বান্সান্ কুরু নঃ সাহামৃতমূমূ। 

য| সা! বিদ্যা নিবসতি ব্রাঙ্গণেহমিততেজনি ॥১২।॥ 
শুক্রে তামাহব ক্ষিপ্রং ভাগভাঙ নো৷ ভবিব্যসি | 
বৃষপর্ধ্বসমীপে হি শক্যো দ্র, ত্বয়া দ্বিজঃ ॥১৩। (ঘুগাকসৃ? 
রক্ষতে দানবাংভতত্র নস বক্ষত্যদানবান্। 

তমারাধয়িতৃং শক্তো ভবান, পুর্বববধ়াঃ কবিম্ ॥১৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
তইতি। তা কাব্যাহুশনসঃ শুক্রাৎ্, ভযেন উদ্দিপ্না ব্যন্তচিভাঃ, তে দেবাঃ, বৃহস্পতে- 

ত্য পুত্রং কচম্, উপাগম্য উচুঃ 0১১। 

ভজমানানিতি। হে কচ। ভজমানান্ উপকাবেণ যুগ্মান্ সেবমানানস্মান্ঠ তমপি 

ভজন্ব প্রত্যুপকাবেণ সেবন্ব। নঃ অস্মাকিম্, উত্তমং সাহং সাহাষ্যং কুক। সাহায্যার্থে 
সাহ্শব্দো মুনিধু বঢঃ। অমিততেজসি শুক্রে ব্রাঙ্গণে, সা! সপ্ভীবিনীনানরা প্রসিদ্ধা যা বিদ্যা 

নিবসতি » শ্গিপ্রং শীপ্রম তাং বিদ্যাম,। আহব শিশিত্বা আনয ; তথাতে চ যুদধত্রয়ে লন্ব- 
্রব্যাণাং নঃ অন্মাকম্ ভাগভাক্, ভবি্যসি। ত্য বৃষপর্ববণঃ অনুববাভন্ত সমীপে, ছিজঃ স শুত্রঃ 

রষ্ং শক্যঃ ॥১২--১৩| 

বক্ষত ইতি। তত্র যুদ্ধে, স শুক্র: সপ্ভীবিন্তা বিদ্যা দানবান্ বক্ষতে » কিন্ত অদাননান্ 
দেবাদীন্ ন বক্ষতি। অতএব ত্বাং প্রেষযাম ইতি ভাবঃ। পূর্বববযা অল্পবযন্থশ্চ ভবান্, তং 

ভারতভাবদীপঃ 

জিগীষযেতি সার্দশলোকঃ। যাজ্যার্থে অন্যোন্তম্পদ্ধিনাবিতি সন্বদ্ধঃ 1৬--১৩া বক্ষতত বর্খু- 
ব্যতিহাবে তউ.। শ্তক্রং হি দাঁনবা বন্ষন্ত্যবমন্র্তোী মাগাদিতি, শুত্রন্থ'তান্ ব্দত্যেক 

তখন দেবগণ শুক্রের ভয়ে অস্থির হইবা, বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র কচের নিকট 
যাইযা বলিলেন__॥১১॥ 

“কচ। আমার উপকার করিষা সর্ধদাই আপনাদের দেবা করিঘা থাকি : 
অতএব আপনিও আমাদের প্রত্যুপকার ককন; আপনি আমাদের প্রধান 

একটী সাহায্য ককন। মহাতেজন্ী টবের নিকট সন্ভীবিনী নাসে দে 

সেই বিদ্ভা আছে, আপনি যাইয়া শীঘ্র দেই বি্া শিল্পী করিনা আনন 
ককন। অন্থুররাজ বৃষপর্বাব বাড়ীতে আপনি দেই ত্রা্গণকে লে 

8 
১৪ শ্রোকাৎ পরন্.টবশম্পায়ন উনবাচ' ই ইতি চিলি পাত। 

১০১ 

স্পা পান পপসপতিশি আপি | পপ সাপ 



৮০২ মহাভারতে আদি- 

দেবযানীঞ্চ দয়িতাং স্থতাং তত্ত মহাত্বনঃ। 

ত্মারাধয়িতৃং শক্তো নান্যঃ কণ্চন বিদ্যাতে ॥১৫॥ 

শীলদাক্ষিণ্যমাধূর্য্যেবাচারেণ দমেন চ। 

দেবধান্যাং হি তুষ্টায়াং বিদ্াং তাং প্রাপ্ন্যসি প্রবম্ ॥১৬॥ 
তথেত্যুক্ত। ততঃ প্রায়াদ্রুহস্পতিস্ৃতঃ কচঃ। 

তদাভিপুজিতো৷ দেবৈঃ লমীপে বৃষপর্ববণঃ ॥১৭।॥ 
ন গন্থা ত্বরিতো রাজন! দেবৈঃ সম্প্রেষিতঃ কচঃ। 
অস্তুবেন্ত্রপুবে শুক্র দৃষ্ট। বাক্যমুবাঁচ হ ॥১৮॥ 

ভারতকৌমুদী 
কৰিং শুক্রম, আঁবাধিতুং সন্ভোষযিতুং শক্তঃ কোমলব্যবহাঁবাৎ। রক্ষত ইতি কর্মব্যতিহাবে 

আঁত্মনেপদম্ ॥১৪। 

দেবেতি। তন্ত শুভ্রন্ত। দধিতাং প্রিয়াম্। অন্তঃ কশ্চনাঁপি আবাধধিতুং শত্বো ন 

বিছাতে ॥১৫॥ 

শলীলেতি। শীলং ন্বভাবঃ, দাপ্দিণ্যমৌদাধ্যমচ মাধুধ্যং কোম্লব্যবহাবস্তৈ* আচাবেণ 
দ্মেন ইন্দ্রিষনিগ্রহেণ চ, দেবযান্তাং তুষ্টাযাং অত্যাম্ঃ তাং বিগ্যাং ঞ্রবং প্রাগ্ণ্যসি, তদন্থরোধেন 

ততৎগিআ দানা ॥১৬ 

তথেতি। তা দেবৈবভিপুজিতো৷ বৃহস্পতিক্তঃ কচঃ, তথা! ইতি উত্তী, ততঃ স্থানাৎ, 
বৃষপর্বণঃ অস্থববাঁজন্ত সমীপে, প্রাষাৎ প্রস্থিতবাঁন্ ॥১৭| 

স ইতি। হে বাজন্। দেবৈঃ সম্প্রেষিতঃ স কচঃ, ত্ববিতঃ ন্ গত্বা, অস্থরেন্রন্ 

বুষপর্ক্রণঃ পুবে, শুত্রং দৃষ্টা, ইদং বাক্যম্ উবাচ ॥১৮] 

যুদ্ধের সময শুক্রাচাধ্য দানবগণকেই বাঁচাইয়! দিয়া থাকেন; কিন্তু দানবভিন্ন 
অন্য কাহাঁকেও বাঁচাইয়া দেন না। আপনি অল্পবয়স্ক বলিয়। তাহাকে সন্তুষ্ট 
করিতে পারিবেন ॥১৪॥ 

দেবযানী নামে মহাত্মা শুক্রাচার্য্যের প্রিয়তম একটা কন্তা আছে; আপনিই 
তাহাকে অন্তষ্ট করিতে পারিবেন, আর কেহ পারিবে ন1 ॥১৫॥ 

আপনার স্বভাব, উদারতা, কোমলতা, আচার এবং ইন্দ্িয়সংঘমের গুণে 
দেবযানী সন্তুষ্ট হইলে, আপনি নিশ্চযই সেই সম্ভীবিনী বিভা লাভ করিতে 
পারিবেন” ॥১৬॥ 

'তাহাই হইবে এই কথা বলিয়া বৃহস্পতিনন্দন কচ দেবগণকর্তৃক সম্মানিত 
হইয়া সে স্থান হইতে অন্ুররাজ বৃষপব্বার রাজধানীর দিকে প্রস্থান 
করিলেন ॥১৭॥ 



পর্ববণি চতুঃষিতমোহধ্যায়ঠ | ৮৩৩ 

খষেরঙ্গিরসঃ পৌন্রং পুত্রং সাক্ষাদূর্হল্পতেঃ। 
নান্গা কচ ইতি খ্যাতং শিশ্ং গৃহ্নাতু মাং ভবান্, ॥১৯॥ 
্রন্ষচর্য্যং চরিষ্যামি তষ্যহং পরষমং গুবো | 
অনুমন্থান্ব মাং ব্রহ্মন। সহত্রং পরিবণুসরান্ ॥২০॥ 

শুক্র উবাচ। 

কচ। স্থস্বাগতং তেহস্ত প্রতিগৃহ্ামি তে বচঃ। 

অর্চয়িস্তেহহমর্চ্যং ত্বামচ্চিতোহস্ত বৃহস্পতিঃ ॥২১॥ 
বৈশম্পাঁয়ন উবাচ। 

কচস্ত তং তথেতৃযুক্তা প্রতিজগ্রাহ তদ্ব্রতমূ। 

আদিষ্ট কবিপুত্রেণ গুক্রেণোশনসা স্বয়ম্ ॥২২। 

ভাবতকৌমুদী 

খষেবিতি। কচ ইতি নায়! খ্যাতম। অধিকপবিচযেনাধিকগৌববাদবশ্তগ্রহণসম্ভব ইতি 
ভাঁবঃ ॥১৯॥ 

ব্রহ্গেতি। হেব্রঙ্গন। অহ সহত্রং পবিবৎসবান্ বৎসবান্ যাব, ত্বধি গবৌ ত্বৎসন্গিধাঁনে 

ইত্যর্থ, পরমং ব্রহ্মচর্য্যং চবিষ্যাঁমি ১ তছিষষে মাঁমনুমনথা্ব ॥২০| 

কচেতি। হেক্চ। তে তব ুস্বাগতং ভাবিমর্ষলহেতুত্বাৎ অতীবস্তভাঁগমনমন্ত। তে 
তব বচ: প্রার্থনাবাঁক্যমূ, প্রতিগৃঙ্ঠামি অঙ্গীকবোমি । তেন চ অগ্চ্যম্ অঙ্গিবঃপৌত্রত্বাদ্বৃহস্পতেঃ 
ুতরত্াচ্চ সন্মাননীষং ত্বাম, অর্চযিস্তে বিষ্যাদাীনেন তোষধিগ্তামি। তেন চ বৃহস্পতিঃ, আচ্চিত- 
স্তোষিতঃ, অন্ত ॥২১॥ 

ভারতভাবদীপ;ঃ 

অদানবাঁন্ দেবান্ মৃতসত্ীবিন্তা ন বক্ষতি ॥১৪--২১॥ ভূগোঃ পুত্রঃ কবিস্তৎপুত্রঃ শুক্রঃ 

মহারাজ। দেব্গণ প্রেরিত কচ সত্বর বাইযা! অন্থবরাজের পুরীতে শুক্রা- 
চার্ধ্যকে দেখিতে পাইয়া এই কথা বলিলেন__॥১৮ 

“মহাশব। আমি মহধি অঙ্গিরার পৌত্র সাক্ষাৎ বৃহস্পতির পুত্র, আমার নাম 
কচ” আপনি আমাকে শিম্তবপে গ্রহণ ককন ॥১৯॥ 

মহাশষ ! আমি সহত্র বৎসত্র পর্য্যস্ত আপনার নিকটে থাকিয়া বিশেষভাবে 
্রহ্মচর্ধ্য ব্রত করিব আপনি এই বিষষ আমাকে অনুমতি দিন” ॥২০| 

গুক্র বলিলেন--“কচ ! তোমার আগমন বিশেষ শুভজনক হউক , আমি 
তোমাৰ প্রার্থনার অঙ্গীকার করিলাম | তুমি মাননীব; সুতরাং আমি তোমাকে 
শিক্ষা দিয়! সন্তুষ্ট করিব, তাহাতে তোমার পিতা বৃহস্পতিও সন্তুষ্ট হইবেন” ॥২১॥ 

(১৯) "নায়। কচমিতি খ্যাতিম্ । 



৮০৪ মহাভারতে আঁদি- 

ব্রতন্ত প্রাপ্তকালং স যথোঁজং প্রত্যগৃহত। 

আরাধয়ন্,পাধ্যায়ং দেব্যানীঞ্চ ভারত ! ॥২৩1 
নিত্যমাবাঁধয়িয্যংস্তাং যুবা যৌবনগাং মুনিঃ। 
গাযম্ নৃত্যন্ বাঁদয়ংশ্চ দেবযানীমতোবয়ৎ ॥২৪॥ 

ম শ্ীলয়ন, দেবযানীং কন্তাং সংগ্রাপ্তযৌবনামূ। 
পুষ্পৈেঃফলৈঃ প্রেষণৈশ্চ তোযয়ামান ভারত ! ॥২৫॥ 
দেবযান্যপি তং বিপ্রং নিয়জব্রতধারিণম্। 

গাঁয়ন্তী চ ললন্তী চ রহঃ পর্ধ্যচবত্তথা ॥২৬। 

ভাবতকৌমুদী 
কচ ইতি। কচস্ত তং শুত্রং তথ! ইত্যু্ত কবিভূপ্স্তৎপুত্রেণ শুত্রেণ ক্রশুক্রভৃতেন উশনসা 

স্ববম্, আদিষ্ট তত ব্রহ্মচধ্যং নাম ব্রতমূ, গ্রতিজগ্রাহ ॥২২| 
ব্রতন্তেতি। হেতাবত। স কচ উপাধ্যাযং শুক্রমূচ তৎকন্যাং দেবঘানীরচ, আবাঁধযন্ 

সন; ব্রতন্ত ব্রন্নচধ্যস্ত, যখোক্তম্, প্রাপ্তঃ কালো যেন তং নিযমমিত্যর্ঘণ প্রত্যগৃহূত 1২৩ 
নিত্যমিতি। যুবা কচো মুিঃ, আঁবাবযিত্বন্ গুধং শুক্র সান্াষযিষ্যন্ সন্, গান নৃত্যন্ 

বাঁদঘংস্চ, যৌবনগাঁং যুবতিং তাং দেবযাঁনীম্, অতোষযৎ 1২৪ 
স ইতি। হে ভাবত। অ কচ, পুগপৈঃ কলৈল্তদ্বানৈ, প্রেষণৈঃ প্রেম্তভা বৈরাজ্ঞা- 

পাঁলনার্দিভিঃ, শীলষন্ ব্যবহৃবন্, সংগ্রা্চযৌবনাং বন্যা কুমাবীং দেবযাঁনীং তৌধযা- 
মাস ॥২৫॥ 

দেবেতি। দেবধান্তপি, ললস্তী মনস! কচমীগ্ণন্তী অতএব চ গাযন্তী সতী, রহো নির্জনে 
ভারতভাবদীপঃ 

কাব্য, স. কবিবিত্যপ্যুপচাবাদুচ্যতে। শুক্েণ রুদ্রপুক্রৰপেণ ॥২২। প্রীপ্তঃ কালম্, 
প্রাঞ্াপন্ধে চ_ দ্বিতীষযা” ইতি সমাষঃ। গ্রপ্তকালং কচম্ ॥২৩--২৪। প্রেষণৈঃ প্রেত" 

বৈশাম্পষন বলিলেন--“তাহাই হউক' এই কথ! শুক্রাচাধ্যকে বলিষা কচ 
তীহার আদেশ অনুসারে ব্রন্চ্য্যত্রত গ্রহণ করিলেন ॥২২॥ 

মহারাজ! কচ অধ্যাপক শুক্রাচা্য এবং তাহার কন্া দেবযানীকে 
সন্ত্ট করিতে থাকিয়া, শান্ত্োক্তভাবে ভ্রন্মচ্য্যব্রতের নিয়ম পালন করিতে 
থাকিলেন ॥২৩1 

যুবক কচ প্রত্যহ হৃত্য, গীত ও বাগ করিয়! গুকদেবের সস্তোষের জন্য, যুবতি 
দেবযানীকে সন্তষ্ট করিতে লাগিলেন ॥২৪। 

মহারাজ! কচ। ফল ও পুষ্প আহরণ এবং আজ্ঞাপালন প্রভৃতি দারা যুবতি 
কুমারী দেবধানীকে বিশেষ সন্তষ্ট করিয তুলিলেন ॥২৫॥ 

€২৪) নিত্যমারাধসিত্যংক্তে যুব যৌবনগোঁচবে... 
্ 
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গায়ন্তঞ্েব শুব্ুঞ্চ দাতারং প্রিয়বাদিনম্। 

নার্ধ্যো নরং কাখয়ন্তে রূপিণং অরথ্থিনং তথা ॥২৭॥ 

পঞ্চ বর্ষশতান্যেবং কচন্য চবতো ব্রতম্। 
তন্রাতী যুবথো বুদ্ধা দানবাস্তং ততঃ কচম্ ॥২৮। 

গা বক্ষত্তং বনে দৃষ্ট1 বহস্তেকমমধিভাঃ। 
জন্ম,বূহস্পতেদ্বেবাদধিপ্ভারক্ষার্থষেব চ ॥২৯॥ ( যুগাকম্) 

হত্বা শালাবৃকেভ্যশ্চ প্রাষচ্ছলল বশঃ কৃতম্। 

ততো গাবো নিরৃতাস্তা অগোপাঃ সং নিবেশনমূ ॥৩০॥ 

ভারতকৌমুদী 
নিষমেন আঁবশ্তকভাবেন ব্রতধাবিণং তং বিপ্রং কচম্ঃ তথা! কচবদেব পধ্যচবৎ শুশ্রধিত- 

বতী ॥২৬ 

নন্ধু দেবযানী কথং কচং ললভ্তী আসীদিত্যাহ-_গাষন্তমিতি ৷ না্যঃ গাষস্তম, শুক্রং 
পবিফ্ুতবেশস্, শ্বশ্মৈ অভীষ্টবস্তনো৷ দাতাবগ্ প্রিষবাদিনম্ঠ বপিণং ব্বভাঁবস্নদবম, অগ্থিনং 
মালাধাবিণঞ্চ অলঙ্কতঞ্চেত্যর্থ নবম্) কামযন্তে। অতো দেবধান্থপি গানাদিক্ষমত্বাদেব কচং 

কামযামাসেতি ভাবঃ ॥২৭| 

গুফতি। তত্র শুক্রগৃহে, এবং ব্রতং চবতঃ কচন্ত, পঞ্চ বর্ষশতানি অতীযুঃ। অথো 
অনন্তবমূ, দানবাঃ কচস্ত অভিসন্ধিং বৃদ্ধা, অমধিতাঃ ভ্ুদ্ধাঃ সম্তঃ, বহসি নির্জনে বনে, একম্ 
একাকিনং কচং দৃষ্বীা ততো! বৃহস্পতেদেধাৎ্, বিদ্যাযাঃ শুক্রগতাযাঃ সঙ্ভীবিন্যা! বঙ্ষার্থমেব চ, 
তং কচং জদ্প, ॥২৮--২৯| 

হত্বেতি। হত্বা চ, লবশঃ ককৃতং খণ্ডখন্তীক্ুতং কচম্, শালাবৃকেভ্যঃ কুকুবেভ্যঃ, গ্রাষচ্ছন্ 
ভোক্ত,ং দত্তবস্তঃ। ততঃ, অগোপা! বন্মকশূন্তান় তা গাবিষ্ স্বং নিবেশনং গৃহম্। নিবৃত্াঃ ॥৩০| 

দেবযানীও কচকে পাইবার আশাষ নির্জনে গান করিয়া? ব্রতচারী কচের 
পরিচর্যা করিতে লাগিলেন ॥২৬। 

কার্ণ, গাননিপুণ, পরিষ্কৃতবেশ, অভীষ্টবন্ত-দাতা; প্রিয্নভাষী, বপবান্ এবং 

অলঙ্কৃত পুকষকে রমণীর! স্বভাবতই কামনা করিযা থাকে ॥২৭॥ 
কচ গুকগৃহে থাকিষা এইবপ ভ্রত আচরণ করিতে থাকিলেন ১ এইভাবে 

তাহার পাঁচ শত বৎসর অতীত হইল । তাহার পর, দানবগণ তাহার অভিসন্ধি 

বুঝিতে পারিয়া৷ অত্যন্ত জ্ুদ্ধ হইল এদিকে কচ কোন সমরে একাকী নিজ্জন 
বনে যাইব! গক রাখিতেছিলেন। এই সমঘ দীনবগণ আসিয়া বৃহস্পতির 
প্রতি বিদ্বেষবশতঃ এবং সঞ্জীবিনী বিদ্যা রক্ষা করিবার জন্য কচকে মারিষা 
ফেলিল ॥২৮-_-২৯॥ 

২৭ গ্লোকঃ কতিপবপৃস্তকে না্তি। 



৮০৬ মহাঁভাবতে আদি 

সা দৃষ্ট1 বহিতা গাণ্চ কচেনাভ্যাগতা বনাৎ। 
উবাচ বচনং কালে দেবযান্যথ ভাবত ! ॥৩১। 

দেবযান্থ্যুবাচ। 

আহুতঞ্চাগ্রিহোত্রং তে সূর্ধ্যপ্চান্তং গতঃ প্রভো ! | 
অগৌোপাশ্চাগতা গাব কচস্তাত । ন দৃশ্যতে ॥৩২॥ 

ব্যক্তং হতে! মুতে বাপি কচস্তাত ! ভবিধ্যতি। 

তং বিনা ন চ জীবেধমিতি সত্যং ব্রবীমি তে ॥৩৩| 
শুক্র উবাঁচ। 

অয়মেহীতি সংশব্যয সতং স্জীবয়াম্যহম্।* 
ততঃ স্জীবিনীং বিষ্যাং প্রধুজ্য কচমাহবযৎ ॥৩৪| 

ভারতকৌমুদী 
সেতি। হে ভাবত। অথ স! দেবযানী, কচেন বহিতাঃ, বনাদভ্যাগতা গাঃ,দৃষ্টা ৮, 

তশ্মিন্ কাল এব পিতবং শুক্রং বচনম্ উবাচ ॥৩১॥ 

আহুতমিতি। হে গ্রভে। হে তাত। তে ত্বযা, অগ্রিহোত্রম, আহুতম্ আহত্যা 
সম্পাদিতম্, সন্ধ্যাকালোপস্থিতেঃ “সাষং প্রাতঙ্ূহোতি” ইতি শ্রুতেবিতি ভাব:। অগোঁপা 
বক্ষবশূন্তা। গাঁবশ্চ আগতাঁ%, কিন্তু কচো ন দৃশ্যতে 1৩২॥ ক 

ব্যক্তমিতি। হে তাত! কচঃ ব্যক্তং ্রবমেব, কেনাঁপি হত:, আকস্মিকবোগাদিনা মৃতো 
বাপি ভবিস্বতি। তং কচং বিনা চাহং ন জীবেষম্, ইতি তে সত্যং ব্রবীমি ॥৩৩| 

ভারতভাবদীপঃ 
দিভিং ॥২৫--২৭। অতীযুং ক্রা্গণন্তাবধ্যত্মতিক্রাত্যবস্ত ইত্যথ: ॥২৮__-৩০| “উবাচ শুক্রং 

দানবের কচকে মারিবা, তাহার শরীরটাকে খণ্ড খণ্ড করিধা কুকুরদিগকে 
খাইতে দিল। তাহার পর, গকগুলি রূক্ষকশূহ্য হইযাঁ বাভীতে ফিরিযা 
আমিল |1৩০॥ 

মহাক্াজ! তাহার পর, গকগুলি কচকে ছাডিয়া ফিরিষা আসিযাছে ইহা 
দেখিষ। দেবযানী সেই সময়েই তাহার পিতী শুক্রাচার্য্যকে বলিলেন ॥৩১। 

দেবযানী বলিলেন--“বাবা! আপনিও হোম করিয়াছেন, সৃর্ধ্যও অন্ত 
গিয়াছেন, গকগুলিও রু্ষকশূ্য অবস্থা আসিয়াছে ; কিন্তু কচকে ত দেখিতেছি 
না ॥৩২) 

হৃতরা নিশ্চয়ই কেহ কচকে মারিযা ফেলিয়াছে; অথবা অন্য কোন 
কারণে সে মরিয়াছে। বাবা! আমি তাহাকে ছাড়া াঁচিৰ না, ইহা আপনাকে 
সত্য বলিতেছি” ॥৩৩। 

* ইত; পবং 'বৈশম্পায়ন উবাচ" ইতি কচিৎ পাঠঃ 
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ভিত্বা ভিত্বা শবীরাণি বৃকাণাং স বিনির্গতিঃ | 
আহুতঃ প্রাুরভবৎ কচো হুক্টোহথ বিদ্ভয়া ॥৩৫॥ 
কম্মাচ্চিবায়িতোহসীতি পুউস্তামাহ ভার্গবীম্। * 
সমিধশ্চ কুশাদীনি কাষ্ঠভাবঞ্চ ভাবিনি 1 ॥৩৬| 
গৃহীত্বা শ্রমভাবার্তে বৃটবৃক্ষং নমাশ্রিতঃ | 
গাবশ্চ মহিতাঃ সর্ব্বা বৃক্ষচ্ছায়ামুপাশ্রিতাঃ ॥৩৭॥ (ঘুগ্ধকস্) 

অস্থরাশতত্র মাং দৃষ্ট্ণা কল্তৃঘিত্যভাচোদয়ন্। 
বুহস্পতিস্থৃতশ্চাহং কচ ইত্যভিবিশ্রুতঃ ॥৩৮॥ 

ভারতকৌমুদী 

অযমিতি। অযং ত্মেহি, ইতি সংশব্য শব্দং কৃভা, অহ্ং ঘৃতমপি কচ" সর্লীববানি। 

ততঃ শুক্র: স্তীবিনীং বিদ্যাম্, প্রযুজ্য কচমাহ্বযৎ ॥৩৪॥ 

ভিত্বেতি। অথ বিদ্যষা জগ্ভীবিনীবিদ্যাপ্রভাবেশ শু;ক্রণাহৃত এব স কচঃ, বৃকাঁণাং 

কুকুবাণাম্। শবীরাণি ভিত ভিক্কা বিনিগগতো হ্শ্চ সন্: প্রাইবভবৎ ॥৩৫। 

কন্দারিতি। হে বচ। তং কম্মা্। চিবাধিভঃ ক্লতবিলদ্বোইসি, ইতি দেবযাস্া পৃষ্ট: 

কচঃ, তাং ভার্গবীং ভূগুপোত্রীং দেবযানীম্ আহ ম্ম। হে ভাবিনি! কল্যাণি। জসিধ: 
কুশাদ্টুনি চ আদিপদাৎ পুষ্পাদীনাং গ্রহ্ণম্, কাষ্টতারঞচ, গৃহীত, শ্রমভাণ্বণ পবিশ্রমাতি- 
বেকেণ আন্তোহহম্, কক্চিদটবৃদন্দং সমাশ্রিতঃ। জর্বা গাঁবশ্চ মযা সহিতা এব বৃদচ্ছাঁল- 
মৃ্পাশ্রিতাঃ 1৩৬--৩৭| 

ভারতভাবদীপঃ 
প্রতি 1৩১--৩৩) সংশব্য শবং কৃত ॥৩৪--৩৬ ভাবিনি । হে শুদ্ধভাঁববতি ! ॥৩৭-_ ৮, 

শুক্রাচার্য্য বলিলেন--“কচ মরিব। থাকিলেও “এখনই আইন” বলিবা, ডাকিয়াই 
আমি তাহাকে বাচাই] দ্িব।” এই বলিষা তিনি সন্জীবিনী বিদ্যা! প্রযোগপুবর্বক 
কচকে ভাকিলেন ॥৩৪॥ 

ভাকিবামীত্রই কচ সষ্তরীবিনী বিগ্াব প্রভাবে কুকুরগুলির পরীর ভেদ করিয়া 

নিগত হইয়া, প্রযুল্প মূত্তিতে সেখানে উপস্থিত হইলেন ॥৩২7 
তখন দেবযানী জিজ্ঞানা কবিলেন--কচ। ভুমি বিলম্ব কছ্িলে কেন 2 

তখন কচ তাহাকে বলিলেন_-কল্যাণি ! আনি সমি্ বুপ, পুস্স ও কান ইল, 

আমিবান্স সমযে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইঘ। একটা বটের ভাঘাপ বদিধাছিজাগ £ 
গকগুলিও আমার সঙ্গে সঙ্গেই বৃক্ষের ছাবা আশ্রুব করিঘা ছিল ০৩৬৩৭, 

ই 
সা্শ্লোকচতুইনেং টিন দুহাতে । 1৩৭ পু 

ঠ ৩ 

তি পন স্স্ত্াজিকাহী 
2 রং ভ্রহন € (৩ 



5 মহাভারতে আদি- 

ইত্যুক্তমাত্রে মাং হত্বা৷ পেষীকৃত্ব৷ তু দানবাঃ। 

দা শালাবৃকেভ্যন্চ জুখং জথুঃ ব্বমালয়স্ ॥৩৯॥ 

আহুতে৷ বিগ্যয়া ভদ্দরে ! ভার্গবেণ মহাঁত্বনা । 

ত্বসমীপমিহায়াতঃ কথঞ্চিৎ প্রাগুজীবিতঃ ॥৪০॥ 

হতোহহমিতি চাচখ্যো পৃক্টো ত্রাক্মণকন্যায়। । 

স পুনর্দেবযান্যোন্তঃ পুষ্পণ্যাহব মে দ্বিজ ! ॥3১॥ 

বনং যযৌ। কচ! বিপ্রো দ্দণুরীনবাশ্চ তম্। 

পুনস্তং পেষয়িত্বা তু সমুদ্রান্তস্য মিশ্ধন্ ॥৪২॥ 

ভারতকৌমুদী 

অস্তুবা ইতি। অন্ুবাঁঃ, তত্র বটবৃক্ষগূলে, মাং দৃট্া, কন্তম্ ইতি অভ্যচোদযন্ অগৃচ্ছন্। 

অহং কচ ইতি নায় অভিবিশ্রুতো! বৃহস্পতিহ্থত ইত্যবোচমিতি শেষঃ ॥৩৮| 

ইতীতি। ময়! ইত্যুক্তমাত্রে সত্যেব, দানবা! মাং হা, পিগ্যত ইতি পেষঃ পিষ্ট; অপেষং 

পেষং কৃত্বেতি পেবীকৃত্বা, ত্র যবভাব আর্ধ:, শালাবৃকেভ্যঃ কুককবেভ্যশ্চ দত্বা, সুখং স্বমালযং 

জগ। পেষীকবপাঁদিকন্ত তদানীং যোগবলাজ জ্ঞাতম্ ॥৩৯| 

আঁহৃত ইতি। হে ভত্রে! দেবযানি। মহাঁত্বনা ভার্গবেণ শুক্রেণ, বিদ্যা! সপ্তীবিন্যা, 

আইহ্তোহহম্, কথক্চিৎ কষ্টেন গ্রাণ্ডজীবিতঃ সন্ ইহ তৃৎ্সমীপমাযাতিঃ ॥৪০| 

উপসংহবতি হত ইতি। ব্রাঙ্গণকন্তযা দেবধান্তা, পৃষ্টঃ কচঃ, ইখমহং হত ইত্যাচখ্যৌ 

চ। হেদ্বিজ। কচ! পুষ্পাঁণি মে আহব, ইতি পুনঃ স কচঃ কদাচিদ্দেবধান্তা। উত্তঃ 1৪১। 

ভারতভাবদীপঃ 
পেষঃ পিষ্টম্, পিষ্টীকৃত্যেত্যর্ঘ । পেষীরত্বেতি সমাসেইপি ত্র। ল্যবার্দেশাভাব আর্ধঃ ॥৩৯ 
সমং অম্পূর্ণৎ জীবিতং যন্ত সং অন্তব! মবণে হ্ৃপ্রাপ্তবিদ্যত্বা্র্থ, জীবনমিতি ভাঁবঃ ॥৪০| 

অন্ুরেরা! আমাকে সেই বটবৃক্ষের মূলে দেখিয়া জিজ্ঞাস! করিল__“তুমি কে ৭ 
আমি বলিলাম--“আমি বৃহস্পতির পুত্র ; আমার নাম কচ” ॥৩৮। 

এই কথা বলিবামাত্রই তাহারা আমাকে মারিধা, খণ্ড খণ্ড করিয়! কুকুর্গণকে 
খাইতে দিয়া, আনন্দিত চিত্তে আপন আপন ভবনে চলিয়! গেল ॥৩৯| 

ভদ্রে। তাহার পর মহাত্মা ভার্গৰ ( শুক্রাচার্ধ্য ) আবার সঞ্জীবিনী বিষ্তা 
প্রয়োগপুর্বক আমাকে ভাকিলে, আমি কোন রকমে জীব্ন লাভ করিষা! আপনার 
নিকট আসিয়াছি” ॥৪০। 

দেবযানীর জিজ্ঞাসা কচ এইবপ উত্তর দিযাছিলেন যে, “আমি নিহত 
হইবাছিলাম”। অন্ত কোন সমযে দেবযানী আবার কচকে বলিয়াছিলেন যে, 
'আমার জন্ত পুষ্প আনধন কর? ॥৪১। 



পর্ববণি চতুঃষস্রিতমৌহধ্যাযঃ | ৮০৯ 

চিবং গতং পুনঃ কন্যা পিত্রে তং সংন্যবেদয়ৎ। 

বিপ্রেণ পুনবাহুতো বিদ্যায় গুরুদেহজঃ। 
পুনরাবৃত্য তদ্ধতং ম্যাবেদয়ত তদ্যথা ॥৪৩।৷ 

ততস্তৃতীয়ং হত্বা তং দগ্চু। কৃত্বা চ চূর্ণশঃ 
প্রায়চ্ছন্ ত্রান্মণায়ৈব স্থরায়ামস্থরানম্তথা ॥88। 
অপিবৎ স্তুবয়া সাদ্ধং কচভম্ম ভূগুদ্বহঃ | 

লস! সায়ন্তনবেলাযামগোপা গাঃ সমাগিতাঃ ॥৪৫॥ 

ভ্ভ 

বনমিতি। কচে! বিপ্রঃ পুষ্পাণ্যাহর্ত,ং বনং যযৌ। দানবাশ্চি তং দরৃশুঃ। পবঞ্চ তে 
পুনস্তং কচম্। পেষযিত্বা খণ্ুযিত্বা, সমুস্রাস্তসি অমিশ্রযন্ ॥৪২॥ 

চিবমিতি। কন্তা। দেবযানী, পিত্রে শুক্রায, পুনবপি তং কচম্, চিবং গতম্, সহন্যবেদযৎ। 
বিপ্রেণ শুক্রেণ, বিদ্যা জগ্তীবিন্তা, পুনবাহৃতঃ জন্মে, গুবোর্বুৃহস্পতের্দেহজঃ পুত্র কচঃ, 

পুবাবৃত্য আগত্য, তৎ পূর্ব যথা, তখৈব তৎ বৃত্তমপি ন্তবেদযত। বট্পদমিদং পদ্চম্ ॥৪৩| 
তত ইতি। ততঃ অন্থুবাঃ, তৃতীযং বাঁবম্, তথা পূর্বববদেব, তং কচং হুত্বা, দগ্ধ।, তদতস্ম চ 

চর্ণশো লবশঃ কৃত্বা, সথবাযাং মিশরধিত্বা, ব্রাহ্মণাষ শুক্রাষৈব প্রাহচ্ছন্ দত্তবস্তঃ ; স্বভক্গণে 
পুনকজ্জীবনে ত্বমবণসস্তবাঁৎ শুক্রেণ গুনকজ্জীবনাঁসম্ভব ইত্যবধাবণার্দিতি ভাবঃ ॥8৪1 

অপিবদিতি। সগুদ্বহঃ শুক্র স্থ্বয! সার্দং কচভন্ম অপিবৎ; "ব্রাহ্গণ্ত স্থবাং পীত্থা 
অগ্নিবর্ণাং স্থ্বাঁং পিবে” ইতি মন্বার্দিনা নিষেধেহপি “সৌত্রামণীষ্টৌ বাঁজপেষযাগে চ স্থবা 

গ্রহান্ গৃত্রাতি” ইতি শ্রুতেন্তন্নাত্রে প্রতিপ্রসবার্দিতি ভাঁবঃ। অথ সা! দেবযানী, সাষস্তন- 
ভারতভাবদীপঃ 

গুকদেহজঃ কচঃ, আঁবৃত্য আগত্য। তদ্বৃত্তমস্থবচেষ্টিতম্ ॥৪১--৪৩॥ ব্রাঙ্গণাষ শুক্রায 

তদনুসারে কচ ফুল আনিবার জন্য বনে গেলেন , দানবেরাও তাহাকে দেখিল ; 

দেখিযা, আবার খণ্ড খণ্ড করিয় সমুদ্রের জলে মিশাইয়া! দিল ॥৪২॥ 

দেবযানী শুক্রাচার্য্যের নিকট আবার জানাইলেন যে কচ বহু সমব গিয়াছে, 
কিন্ত এখনও আসিতেছে না।' তাহাতে শুক্রাচার্ধ্যও আবার সঞ্জীবিনী বিদ্া 
প্রষোগ করিষা কচকে ভাকিলেন ; কচও আবার ফিরিষা আসিযা, পুরের্বর মতই 
সেই বৃত্তান্ত জানাইলেন ॥৪৩৷ 

তাহার পর; অসুরের! তৃতীয বার কচকে মারিয়া; দগ্ধ করিয়া; সেই ভন্চুর্ণ 

সুরার সঙ্গে সিশাইবা, তাহা। শুক্রাচাধ্যকে পান করিতে দিল ॥৪৪ 
শুক্রাচাধ্যও সুরার সঙ্গে কচের সেই ভস্ম পান করিব! ফেলিলেন। এদিকে 

* সন্ধ্াকালে গকগুলি রক্ষকশুন্য হইয ফিনিযা আসিয়াছে দেখিয়া দেবযানী 

৪৫ শ্লোক: কতিপযপুস্তকে নাস্তি 
৯০২ 



৮১৪ মৃহাভাবতে আদি- 

দেবযানী শন্বমানা৷ দৃষ্ট। পিতবমব্রবী্। 
পুষ্পাহারঃ প্রেষণকৃ কচ্ন্তাত ৷ ন দৃশ্যতে ॥৪৬॥ ( যুগ্মাকম্ ) 

ব্যক্তং হতো মুতো বাপি কচস্তাত। ভবিষ্যতি | 

তং বিনা ন চ জীবেয়ং কচং সত্যং ব্রবীমি তে ॥৪৭ 

বৈশম্পায়ন উবাচ | * 

শ্রত্বা পুত্রীবচঃ কাব্যে মন্ত্রেণাহুতবান্ কচমৃ। 

জ্বাত্বা বহিষ্টমজ্ঞাত্বা স্বকুক্ষিস্থং কচং নৃপ ! ॥৪৮॥ 
শুক্র উবাচ । 

বৃহস্পতেঃ স্ৃতঃ পুত্রি। কচঃ প্রেতগতিং গতঃ | 

বিগ্যয়া জীবিতোহপ্যেবং হন্যাতে কববাঁম কিমূ ॥8৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
বেলাযাঁং সদ্ধ্যাকালে, অগোপা বঙ্দবশৃন্তা গাঃ অমাগতাঃ দৃষ্টা, কচমৃত্যুং শঙ্কমানা সতী, 
পিতবমন্্বীৎ। হে তাত! প্রেবণেন কবোতি কাধ্যং সম্পাদযতীতি প্রেষণক, পুষ্পাণ্যাহর- 
তীতি পুষ্পাহাবঃ কর্মমণ্যণও কচঃ ন দৃহাতে |8৫--৪৩| 

অতএবাহ-ব্যক্তমিতি। পূর্ব ব্যাখ্যাতমিদম্ 18৭ 

শ্রত্বেতি। হেনুপ। কাব্যঃ শুক্রঃঃ পুত্যান্তনযাযা! দেবযান্তা বচঃ শ্রত্বাঃ কচং বহিষ্ঠং 
ূর্ববদেব বহির্দেশশস্থং জ্ঞাত্ব! সবকুক্ষিস্থঞ্চ অজ্ঞাত্বা, মন্ত্রেণ সঞ্জীবিনীবিদ্ধয়া, কচমাহৃতবান্ 1৪৮ 

বৃহস্পতেবিতি। হেপুতি। বৃহস্পতে; সুতঃ কচঃ, প্রেতগতিং গতঃ মৃতাস্তরতুল্যামবস্থাং 
প্রাপ্ত» পুনরাগমনাদর্শনাদিতি মন্যত ইতি ভাবঃ। ময! স্ভীবিন্ত! বিদ্যয়া জীবিতোহিপি 

অন্থবৈবেবং হন্যতে, অত্র বযং কিং করবাঁম ॥৪৯| 

কচের মৃত্যুর আশঙ্কা করিষাঁ, পিতাকে বলিলেন--«পিত; ! আজ্ঞাবহ কচ পুষ্প 
আনয়ন করিতে গিয়াছিল; কিন্তু তাহাকে ত দেখিতেছি ন ॥৪৫---৪৬॥ 

অতএব নিশ্চয়ই তাহাকে কেহ মারিঘ্ু! ফেলিয়াছে, অথবা সে কোন কারণে 
মরিয়া গিয়াছে । কচকে ছাডিয়া আমি কিন্তু বাচিব না, ইহা আমি আপনাকে 
সত্য বলিতেছি” ॥৪৭1 

বৈশম্পাষন বলিলেন-_-মহারাজ ৷ শুক্রাচার্ধ্য দেবযানীর কথ শুনিয়া, কচ 

বাহিরেই আছেন ইহা! বুঝিয়॥ নিজের উদরের ভিতরে যে আছেন ইহা না! বুঝি! 
সঞ্জীবিনী বিদ্যা প্রষোগ করিয়! তাহাকে আহ্বান করিলেন ॥৪৮॥ 

শুক্রাচাধ্য ঝবলিলেন_-“দেবযানি ! বৃহস্পতির পুত্র কচ অগ্ান্য ব্যক্তির 
মতই মরিষ! গিয়াছে; আমি সন্ীবিনী বিষ্ভার প্রভাবে তাহাকে বাঁচাইযা . 

(৪৬) দেবযান্িথ ভূয়োইপি পিতবং বাঁক্যমন্রবীৎ। * ইং বাক্যং ৪৮ পদ্চঞ্চ পুস্তকাস্তরে ন 
দৃশ্ততে । 



পর্ববণি চতুছ্ষস্টিতমোহধ্যায়ঃ ৮৯১ 

মৈবং গুচো মা রুদ দেবযানি ! ন ত্বাদৃপী মর্ত্যমন্প্রশৌচতে | 
যন্যা্তব ব্র্ম চ ত্রাক্ষণাশ্চ সেন্দ্রা দেবা বলবোহথাশ্থিনৌ চ ॥৫০। 

স্থরদ্বিষশ্চৈব জগচ্চ সর্ববমুপন্থানে সন্নমন্তি প্রভাবাৎ | 
অশক্যোহসৌ জীবয়িতুং দ্বিজাতিঃ সঞ্জীবিতে। বধ্যতে চৈব ভূয়ঃ ॥৫১। 

(যুগ্মকমূ ) 
দেবযান্যুবাচ্য | 

যন্তাঙ্গির! বৃদ্ধতমঃ পিতামহো৷ বৃহল্পতিশ্চাঁপি পিতা তপোনিধিঃ | 

খষেঃ পুত্রং তমথো বাপি পৌন্রং কথং ন শোচেয়মহং ন রক্াম্ 1৫২ 
ভারতকৌমুদী 

মেতি। হে দেবযাঁনি। এবং মা শুচ: শোকং ন কুরু, মা রুদ বোদনঞ্চ ন কুক। যে, 

হি ত্বাদৃী জ্ঞানশালিনী নাবী, মত্ত্যং মবণধন্মাণং জনম অন্থ লক্ষ্টীর্ত্য, ন প্রশোচতে 
মত্তযন্ত ম্বণাঁবশ্তস্তাবাঁৎ তাদজ্ঞাত্বা শোকাঁদৌ তু জ্ঞাননৈক্ষল্যা্দিতি ভাব: । কিঞ্চ হন্তাস্ত, 

প্রভাবাৎ জ্ঞানমাহাত্মাৎ ব্রন ব্রমজ্ঞানী জনঃ, ত্রাহ্মণাশ্চ, সেন্ত্রা দেবাঁঃ, বসবঃ, অথ অশ্বিন 
চ, স্থবদ্ধিষঃ অন্থবান্চ, কিং বহুনা, সর্বং জগচ্চ, উপস্থানে উপাঁসনাকালে, সন্নমন্তি অবনতী 

ভবস্তি। আন্তাং তাবৎ, পুনবপি জীবযত্তমুমিত্যাহ_-অশক্য ইতি। অসৌ দিাতির্রা্গণ 
কচঃ, জীবধিতুং জীবধিত্বা বক্গিতুস, অশক্য এব। যেন হি সম্ভীবিতোহপি ভূষঃ পুনরন্থরৈ 
বধ্যতে ॥৫০--৫১| 

যস্তেতি। বৃদ্ধতমঃ অঙ্গিব৷ যন্ত পিতামহঃ, তপোনিধির্ু'হস্পতিশ্চ যন্ত পিতা, খষে 

পুত্রমঃ অথে! বাঁপি খষেঃ পৌত্রং তং কচম্ঠ অহ্ং ক্থং ন শোঁচেযম্১ কথং বা তচ্ছোকেন « 

কগ্যাম্ 1৫২ 

ভারতভাবদীপঃ 

॥৪৪--৪৫1 প্রেষণক্কৎ কাধ্যকর্তা ॥৪৬-_৪৯| মত্ত্যম্। তৃন্ত মত্প্রভাবাদমবকল্পাসি। ব্রহ্দ দেবঃ 

দিতেছি; তখাপি অন্ুরেরা মারিযা ফেলিতেছে ;ঃ সুতরাং আমরা কি 
করিব ॥৪৯। 

দেবযানি! তুমি এপ শোকও করিও না, রৌদনও কৰিও না। কারণ; 

তোমার মত নারী, মৃত্যু্শীল লোকের জন্য শোক করেন না । বিশেষতঃ যে 
তোমার্ প্রভাবে জ্ঞানী লোক; ভ্রাহ্মণগণ, ইন্দ্রাদি দেবগণ, বন্থুগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয 
অন্ুুরগণ, এমন কি সমস্ত জগৎ, উপাসনার সমঘ অবনত হইয়া থাকে | দেখ, 
এ ত্রাহ্মণকে বাঁচাইঘ। রাখা অসম্তব হইযাছে , কেন না, বাঁচাইবা দিলেও 
অস্থুরেরা আবার মারিযা ফেলিতেছে” ॥৫ ০৫১ 

দেবযানী বলিলেন--“অত্যন্ত বৃদ্ধ অঙ্গিরা যাহার পিতামহ এবং মহাতপব্থ' 
বৃহস্পতি যাহার পিতা, খধির পুত্র এবং খষিরই পৌত্র সেই কচের জন্য, বি 
প্রকারে আমি শোক না করিঘা বা নোদন না করির] পাবিব 1৫২। 



৮১২ মহাভারতে আদি- 

স ব্রহ্মচারী চ তপোঁধনণ্চ লদোখিতঃ কর্ম চৈব দক্ষ 

কচন্ত মার্গং গ্রতিপৎস্তে ন মোক্ষ্যে প্রিয়ো হি মে তাত ! কচোহভিরূপঃ ॥৫৩| 

শুক্র উবাঁচ 1* 

অসংশয়ং মাহ্রা দ্বিষস্তি যে শিষ্যং মেহনাগনং সুদয়ন্তি | 

অত্রান্গণং কর্তূমিচ্ছ্তি বৌদ্রান্তে মাং যথা ব্যভিচরত্তি নিত্যম্। 

অপ্যন্ত পাপস্ত ভবেদিহাস্তঃ কং ব্রদ্ধাত্য। ন দহেদপীন্দ্রমূ ॥৫৪| 

ভারতকৌমুদী 
অথ ব্বযমনুত্কুষ্ট: পিতৃপিতাঁমহপগ্তণৈর্নোত্গ্তাতে, তৎ কথং কচং প্রতি শোকো বোদনং 

বেত্যাহ-_স ইতি। স কচঃ। সদা উখিত উদ্যোগী । দক্ষে| নিপুণঃ। হে তাত। কমন্ত 

মার্গং গম্থানম্, গ্রতিগতস্তে গ্রাপ্গ্যামি » কিন্ত ন মোক্ষ্যে তৎ্পথং ন পবিত্যন্্যামি। হি যম্মাঞ্ 

অভিবপঃ সুন্দবঃ পণ্তিতশ্চ কচঃ, মে মম প্রিষঃ ॥৫৩। 

দেবযানীবাক্যমশূর্থনিব অস্বচবিত্রং পধ্যালোচযতি অসংশযমিতি। অস্থবা মাং ছিষস্তি, 

অসংশযম্ অত্র সংশয়ে! নাস্তি। তত্র হেতুমাহ_-যে অক্গবাঁধ মে মম, অনাগসং মিবপরাধম 

শিশ্বাং কচম্, হুদরযস্তি পুনঃ পুনধিনাশযস্তি। তথা বৌদ্রা উ্রন্বভাবাঁঃ, তে অস্থরা মাম্ 

অব্রাঙ্গণং কর্তৃ,মিচ্স্তি, ব্র্গহত্যাপতিতৈ: ন্বৈ১ সংসর্গেণ পাতিত্যোৎ্পাদনপ্রবৃত্ততবাদিতি 

ভাবং। যথা যতশ্চ নিত্যং ব্যভিচবস্তি অন্থা ব্যবহ্বপ্তি, আনুকুল্যকত্তব্যে প্রাতিকৃল্য- 

কবণীদিত্যাশয়ঃ। অপি চ অন্ত পাঁপন্ত ফলেন, ইহ ইদানীমেব, অন্তঃ অন্থ্রাণাং বিনাঁশে! 
ভবেৎ। ব্রহ্মহত্যা। কং ন দহেখ্, অপি তু ইন্দ্রমপি দহেৎ। অং শ্লোকোপি ষট্চবণক্লোকত্ে 
গ্রমাণম্ ॥৫৪॥ 

ভারতভাবদীপঃ 
তন্ত নমনং স্বার্থপ্রকাঁশেন ৫০1 গ্রভাবাম্মমেতি শেষঃ। উপস্থানে সন্ধ্যোপস্থানিকালে, ত্রিসন্ধ্য- 

মিত্যর্থ; ॥৫১--৫৩॥ ( পাঠান্তবে ) সমাহবযদীক্রোশং কৃতবান্। সংবন্তাৎ ক্রৌধাৎ। জর্ধান্ 

কচ ব্রহ্মচারী, তপস্বী, উদ্যোগী এবং কার্ধ্যদক্ষ ছিলেন; সুতরাং আমি 
কচের পথে যাইব) সে পথ ছাড়িব না। কারণ, বিদ্বান ও সুন্দর কচ আমার 
প্রীতির পাত্র ছিলেন” ॥৫৩ 

শুক্রাচার্ধ্য বলিলেন-“নিশ্চয়ই অস্থুরগণ আমার বিদ্বেষ করে; যে হেতু 
তাহারা আমার নিরপরাধ শিষ্যটাকে বার বার হত্যা করিতেছে । বিশেষতঃ 
অন্থরেরা আমাকে অত্রাক্গণ করিবার ইচ্ছা! করিতেছে , আর, সর্ধ্দাই আমার 
প্রতিকুলতাচরণ করিতেছে । যাহা হউক, এই পাপের ফলে শীঘ্রই উহাদের ধ্বংস 
হইবে; ব্রহ্গহত্যার পাপ কাহাঁকে দগ্ধ না করে? ইন্দ্রকেও দগ্ধ করিয়া 

থাকে? 1৫81 

.* অত্র যাঁবস্তি পুক্তকানি পধ্যালোচ্যন্তে প্রীষেন তাঁবন্ত এব পাঠিভেদাঃ পরিশকষ্যন্তে। 
বিস্তরভয়াচ্চ তে নৌল্লিখিতাঁঃ | 



পর্ববাণ চতুঃয্তিতমোহধ্যায়ঃ | ৮১৩ 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 
সঞ্চোদিতো দেবযান্তা মহষিঃ পুনরাহ্বয়ৎ | 
রন্তেণৈব কাব্যে! হি বৃহস্পতিস্থুতং কচম্ ॥৫৫॥ 

কচোহপি রাজন! স মহানুভাবে বিদ্যাবলাল্পবমতির্মহাত্া | 
গুরোহি ভীতো বিদ্যয়া চোপহুতঃ শনৈর্বাক্যং জঠরে ব্যাজহার ॥৫৬।॥ 

প্রনীদ ভগবন্। মং কচোহ্হুমভিবাদয়ে 

যথা বহুমতঃ পুত্রস্তথা মন্যতু মাং ভবান্ ॥৫৭॥ 
বৈশম্পায়ন উবাচ । 

তমব্রবীৎ কেন পথোপনীতস্ত্ং চোদরে তিষ্ঠসি ক্রুহি বিপ্র 1 | 
অন্মিন্ মুহূর্তে হৃন্থবান্ বিনাশ্ট গচ্ছামি দেবানহম্গ্য বিপ্র ! ॥৫৮| 

ভারতকৌমুদী 
সঞ্চোদিত ইতি। মহথিঃ কাব্যঃ শুক্রঃ, দেবধান্যা সঞ্চোদিতঃ পুনঃ পুনবন্ুরুদ্ধঃ জন্, 

সংবন্তেণৈব তাবন্ববেণৈব অনুবান্ প্রত্যাক্রোশেনৈৰ বা, বৃহস্পতিস্থৃতং কচং পুনবাহবযৎ 1৫৫॥ 
কচ ইতি। হেবাঁজন্। মহাত্মা, মহাহ্নিভাবে। বিশেষতপঃগ্রভাবশীলী চ কচঃ, বিদ্যাবলাঁৎ 

শুক্রপ্রযুক্তপ্তীবিনীমাহাত্্যাৎ লব্দমতিঃ প্রাপ্তসংজঃ সন, উদবে স্থিতত্বাৎ গুবোঃ শুক্রান্ভীতঃ, 
বিদ্যা উপহত আহ্তশ্চেতি জঠবে শুক্রোদবে স্থিত এব, শনৈবিদং বাক্যং ব্যাজহাঁব উবাচ ॥৫৬| 

প্রসীদেতি। হে ভগবন্। ত্বং মহ্ং প্রসীদ, অহং কচো৷ ভবন্তমভিবাদযে। পুত্রো 
যথা৷ লোকানাং বহুমত অত্যাদৃতঃ স্তাঁৎ্ তথা ভবান্ মাং মন্তু মন্যতাঁম্ 1৫৭॥ 

ভারতভাবদীপঃ 
দৈত্যানেকত্রাহ্যোপালন্ধবানিত্যর্থঃ। উপালভ্তমেবাহ-_-অসংশযমিতি । দ্বিষস্তীতি মধ্যম- 
পুরুষাপ্রযোগঃ ক্রোধাবেশল্ুচনার্ঘ। | মামব্রাগণমূদবে কচন্ত পাকেন বন্গহত্যাপ্রসঞ্জনেন 

বর্ত,মিচ্ছন্তি। ব্যভিচবন্তি বিকদ্বমাঁচবন্তি, মছুদবে ত্রাঙ্গণপ্রবেশনেন। অন্তঃ পবিপাকঃ 

বৈশম্পাবন বলিলেন-_মহষি শুক্রাচাধ্য দেব্যানীর বার বার অনুরোধে 

উচ্চম্বরে পুনরাষ কচকে আহ্বান করিলেন ॥৫৫1 
মহান্নাজ । মহাত্মা ও মহাপ্রতাপশালী কচ সঞ্জীবিনী বিদ্যার প্রভাবে সংজ্ঞা 

লাভ করিলেন , কিন্তু গুকর উদরের ভিতরে আছেন বলিঘা ভীত হইলেন, 
তথাপি বিছ্যাপ্রবোগপুরর্বক আহত হইতেছেন বলিষ।, গুকর উদরের ভিতরে 
থাকিযাই আত্তে আস্তে এই কথ! বলিলেন-_॥৫৬। 

“ভগবন্! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমি আপনাকে অভিবাদন 
কবিতেছি। লোকে পুত্রকে যেমন আদর করে, আপনিও তেমনই আমাকে 
মনে ককন।? ॥৫৭॥ 



৮১ মহাভারতে আঁদি- 

শুক্র উবাচ। 

তব প্রসাদান জহাঁতি মাং ব্মৃতিঃ ক্মরামি সর্ববং ধচ্চ যথা চ বৃততম্। 

ন ত্বেবং স্যাতিপদঃ সংক্ষয়ো মে ততঃ রেখং ঘোবধিমং সহামি ॥৫৯। 

অন্তুরৈঃ স্ুরায়াং ভবতোহত্রি দতো। হত্ব! দগ্চ চুর্ণযিত্া চ কাব্য ।। 

্রাঙ্মীং মায়াং চাস্ুরীং বিপ্র! মার়াং ত্বি স্থিতে কথমেবাতিবর্তেৎ ॥৬০| 

ভারতকৌমুদী 
তমিভি। তং কচমন্ত্রবীৎ, শুক্র ইতি শেষ। হেবিগ্র। তং কেন পথা অস্থবৈরূপনীতঃ 

সন্। উদবে তিষ্সি, তদ্ক্রহি। হেবিপ্র! অন্মিনেব মূহুর্তে, অস্থবান্ শাপেন বিশাশ্ত, অগ্য 

অহং দেবাঁন্ দেবপক্ষং গচ্ছাঁমি 1৫৮1 
তবেতি। তব প্রসাদাৎ স্ৃতির্মীং ন জহাতি ত্যজতি। তেন চ যন্ড যথা চ বৃত্তং 

জাতম্, তৎ সর্ধং ল্মবামি। এবম্ অবৈধমবণেনাঁপি মে তপসঃ সংদযো » শ্তাৎ্। তব 

প্রসাদাদেবেতি ভাব: । ততঃ কাঁবণাদেব, ইমং তবোঁদববাঁসবপং ঘোবং ক্লেশং সহামি 

সহে ৫১৯ 

অন্থবৈরিতি। হে কাব্য। শুক্র! অন্থবৈঃ, হতা। দগ্চ॥ চূর্ণযিত্বা। চ। ভবতঃ স্থবাষাং 

দত্তোহস্মি। নন্থপূর্বপূর্বহত্যান্মবণীদসশ্মিন্ বাঁবে পূর্ববমের ত্বং কথং জাবখানে। নাভব ইত্যাহ_ 
্রাঙ্মীমিতি। হে বিপ্র! ত্বধি অন্থবেষু ছুবিবাবমাঁযাঁশিক্ষঘিতবি স্থিতে সতি, ত্রাঙ্গীং ত্দীষাং 
মায়ামিব, তুচ্ছিক্ষিতামীহ্থবীং মাযাম্, বথমেব অতিবর্ডেৎ অতিক্রামেৎ অযং জন ইতি শেষঃ। 
অনুর! হি প্রাউ মাষযা! মাং মোহয়িত্বা হতবস্ত ইতি ভাবঃ ॥৬০| 

ভাবতভাবদীপঃ 

৫৪--৫৮| তপস: সংক্ষষে! গুবদরবিদারণাৎ। ক্লেশং জঙ্কী্ণোদবে বাসজম্ ॥৫৯ চাৎ 
দৈবীং মাষাম্। মাষাত্র্যবিদি ত্য়ি সতি কো দেবোহস্থবে ব্রাহ্মণো বা অতিক্রামেদতন্ত- 

সপপপাপসপীশিপীপাপপীপপপপাপপপ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন--তখন শুক্রাচার্যয জিজ্ঞাসা করিলেন।_“কচ ! তুমি 
কোন্ পথে বাইয়া আমার উদরে বাস করিতেছ, বল। আমি এই মুহূর্তেই 
অন্থরদিগকে বিনষ্ট করিষা। অগ্যই দেবগণের পক্ষে যাইব” ॥৫৮) 

কচ কহিলেন__“গুকদেব! আপনার অনুগ্রহে আমার স্মৃতিশক্তি নষ্ট 
হয় নাই; সুতরাং যে ভাবে যাহা হইযাছিল' সে সমস্তই আমি স্মরণ করিতেছি। 
আর, এইবপ অপমৃত্যুতেও আমার তপস্তার ক্ষয় হয় মাই; তাহাতেই আমি 
এই দাকণ কষ্ট সহা করিতে পারিতেছি ॥৫৯| 

দেব! অস্থুরেরা! আমাকে মারিয়া, দগ্ধ করিয়া, সেই ভন্ম চর্ণ করিবা, তাহা 
সুরার ভিতরে মিশাইযা' আপনাকে দিয়াছিল; কিন্তু আপনি অন্ভুরদিগকে মায়া 
শিখাইয়াছেন , সুতরাং আপনি থাকিতে, আমি আপনার মায়ারই তুল্য অস্থুর- 
দিগের মায়! কি করিব! অতিক্রম করিব” ॥৬০॥ 



পর্বৰণি চতুষ্টিতমোহধ্যাষঃ | ৮১৫ 

শুক্র উবাঁচ। 

কিং তে প্রিয়ং করবাণ্যগ্ক বপে ! বধেন মে জীবিতং স্তাঁৎ কচস্য | 

নান্যত্র কুক্ষের্মম ভেদনেন দৃশ্যে কচো মদৃগতো দেবযানি ! ॥৬১| 
দেবযান্্যিবাচ | 

দে মাং শোঁকবগ্নিকল্পো৷ দহেতাং কচস্ত নাশল্তব চৈবোপঘাতিঃ | 
কচম্ত নাশে মম শন্ম নাস্তি তবোপঘাতে জীবিতুং নাস্মি শক্তা ॥৬২।॥ 

শুক্র উবাচ । 

নংসিদ্বরপো নি বৃহস্পতেঃ সত! যন্ত্াং ভক্তং ভজতে দেবযানী । 

বিদ্যামিমাং প্রাপ্নুহি জীবনীং ত্বং ন চেদিন্দ্রঃ কচরূপী ত্বমগ্য ॥৬৩| 

ন নিবর্তেৎ পুনজীবন্ কশ্চিদন্যো মমৌদবাশু। 
্রা্মণং বর্ডয়ি ত্বৈকং ত্মা দিগ্ভামবাগ্,ছি ॥৬৪। 

ভারতকৌমুদী 
কিমিতি। হে বসে! দেবযাঁনি। অগ্য কিং তে প্রিষং কববাণি, মে মম বধেন 

বিনাশনেন কচন্ত জীবিতং জীবনং স্তাৎ্, মদুদববিদাবণেন তদ্হিষক্ষাবাদিতি ভাবঃ। 
নন্বন্যোহপুযুপাঁযো ভবিতুমহ্তীত্যাহ_-মম কুক্ষের্ভেদনেন, অন্যত্র বিনা, মদ্গতো মদছুদবস্থিতঃ 

কচ+ ন দৃশ্যে নহি দৃশ্যেত। এবঞ্চ মম বধ এব স্তাদিত্যাশষঃ ॥৬১| 
ঘ্বাবিতি। অগ্নিকল্পৌ ছৌ শোঁকাবেব মাং দহেতাঁম্। নন্গ কুতঃ কুতো, জাঁতৌ তৌ৷ 

শোকাবিত্যাহ--কচন্তেতি। উপঘাত উপঘাতেন মৃত্যুঃ । শন্ম হুথম্। শক্তা নাশম্মি। এতেন 
শুক্রমরণ এব দুঃখাতিবেকঃ সচিতঃ ॥৬২॥ 

সংসিদ্বেতি। হে বৃহস্পতেঃ স্ৃত। কচ। স্বং সংসিদ্ধনপোসি সম্যক তপঃসিদ্ধোহসি। 

যদ্যম্মাং, দেবযানী, ভভ্তং ত্বাং ভজতে নিতবাং নিহৃতি। চেদ্যদ্দি ত্বং কচবপী ইন্দ্রো ন 
তা» তা ত্বমছ্যৈব জীবনীং নাম ইমাং বিদ্যা প্রাপ্ু,হি ॥৬৩| 

শুক্রাচাধ্য বলিলেন--“বৎসে । দেবযানি। তোমার কোন্ প্রিয় কার্ধ্য করিব, 
বল। আমাকে মারিযা কচকে রক্ষা করা যাইতে পারে , কেন না, আমার উদর 
বিদারণ ব্যতীত, আমার উদরস্থিত কচকে দেখা যাইবে না” ॥৬১ 

দেববানী কহিলেন__-“পিতঃ! আপনার মৃত্যু ও কচের মৃত্যু--এই ছুই মৃত্যু- 
জনিত অগ্রিতুল্য হুইট। শোকই আমাকে দগ্ধ করিবে। কারণ, কচের মৃত্যু হইলে 
আমার বাঁচিবা থাকায় স্থথ নাই, আর, আপনার মৃত্যু হইলে ত আমি বাঁচিতেই 
পাৰিব না” ॥৬২।॥ 

শুক্রাচাধ্য বলিলেন “কচ! তুমি তপস্তাষ সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিয়াছ, 
যেহেতু ভক্ত বলিয়া দেবযানী তোমার প্রতি গুকতর ন্েহ করিতেছে ; অতএব 

তুমি যদি কচরূগী ইন্দ্র না হও, তবে তুমি এই সঙ্ীবিনী বিছ্ধা লাভ কর” ॥৬৩| 



৮৬৬ মহীভারতে আঁদি- 

পুত্রো। তৃত্থা ভাবয় ভাবিতে মাম্ অম্মন্দেহাদুপনিত্রম্য তাঁত ! | 

সমীক্ষেথা ধর্বতীমবেক্ষাং গুরোঃ সকা শাহ প্রাপ্য বিদ্যাং সবিছ্ধঃ ॥৬৫॥ 

বৈশল্পায়ন উবাচ । 

গুবোঃ সকাশাৎ সষবাপ্য বি্যাং ভিত্ব। কুক্ষিং নিবিচক্রাম বিপ্রঃ। 

কচোহভিরূপন্ততক্ষণাদৃত্রান্মণস্ত শুর্লাত্যয়ে পৌর্ন্মাস্তামিবেন্দুঃ 1৬৬। 

ঢৃষট। চ তং পতিতং ব্রহ্মাবাশিম্ উত্থাপযামান মৃতং কচোহপি। 

বিদ্কাং পিদ্ধাং তামবাপ্যাভিবাগ্ ততঃ কচস্তং গুরুমিত্যুবাচ ॥৬৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
তব ইন্দ্রত্হেপি ন হানিবিত্যাহ-_নেতি। একং ব্রাহ্গণং বঞ্জধিত্বা অন্যঃ কশ্চিদপি, 

গুনর্জীবন্ মমৌদবাৎ ন নিবর্তেৎ) লন্ধবিদ্যোইপি আ্বিষতেতি ভাবঃ। তন্মাত্থৎ বিছ্যা- 
মবাপ্প-হি 1৬৪| 

পুত্র ইতি। হে তাত। ভাবিতো মধ জীবিতত্তং পুত্রো৷ ভূত্বা' অন্বদ্দেহাঁছুপনিদ্রম্য, 
উদববিদাঁবণেন মৃতং "মামঃ ভাঁবয জীবয। গুবোঃ সকাশাৎ, ত্বং বিষ্ভাং স্লীবিনীং প্রাপ্য 

সবিদ্ধঃ জন্য ধন্মবতীম্ অবেক্ষীং দৃষ্টিমীত্রিত্য, জমীক্ষেখাঃ পন্ঠেঃ কৃতজ্ঞতামীশ্রযেথাঃ ; 
মামজীবধিত্বা ন গচ্ছেবিতি ভাবঃ ॥৩৫1 | 

গুবোবিতি। অভিবপো। বিদ্বান্ বিগ্রঃ কচঃ, গুবোঁঃ শুত্রন্ত সকাশাৎ বিদ্যাং সঞ্জীবিনীং 

প্রাপ্য ব্রাহ্মণ শুত্ন্ত কুক্ষিং ভিত্বা, শুর্ুম্ত আববকতুযাবস্ত অত্যযে অপগমে, পৌঁরমান্তাম্ 
ইনদুশন্দ্র ইব, তৎক্ষণাৎ, নিবিচক্রাম বিনির্গতোইভূৎ1৬৬| 

ৃষ্টেতি। কচোহপি চ দৃষ্টী, মৃতং পতিতম্ বরহ্মবাশিং মৃত্তিমন্তম্ অধ্যাত্জ্ঞানপুঞ্তমিব স্থিতম্ঃ 

তং শুক্রম, উখাপযামাস সপ্তীবিনীবিদ্ধাপ্রযোগেণ জীবধিত্বা উত্তোলযামাস। ততঃ কচ তাং 
সিদ্ধাং বিস্তাম্; অবাপ্য, তং গুরুমভিবা্ি ইতি উবাঁচ 1৬৭] 

ভারতভাবদীপঃ 

ছুদবভেদনং মম ছুঃসাধ্যমেবেতি ভাবঃ ॥৬০-_-৬৫| ন চেদিভ্রঃ, ইন্্রশ্চেৎ তং তহি ত্থামুদবে 
জীর্দং কবিব্যাম্যেবেতি ভাবঃ ॥৬৩। নেতি। ত্বং তু ব্রান্মণত্বাদবধ্যো মমেত্যর্থঃ 1৬৪ 
ভাবয় জীবয়, ভাঁবিত৷ মযা জীবিত: ; ক্বতস্কো, মাভৃবিতি ভাঁবঃ ॥৬৫। শুকুত্তাহে! ববেরবা 

অথবা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্ত কেহই আমার উদর হইতে জীবিত অবস্থায় ফিরিতে 
পারিবে না; সুতরাং তুমি সঞ্জীবিনী বিদ্যা গ্রহণ কর ॥৬৪॥ 

বাবা কচ! আমি তোমাকে বাঁচাইরা! দিলাম, তুমিও পুত্রবপে আমার উদর 
হইতে নির্গত হইয়া, আমাকে বাঁচাইয়া দিও । দেখ, গুকর নিকট হইতে বিগ্া- 
লাভ করিয়া, বিদ্বান্ হইয়া, ধর্মের দিকে দৃষ্টি রাখিও* ॥৬৫॥ 

বৈশম্পীরন বলিলেন বিদ্বান কচ গুকর নিকট হইতে বিদ্যা লাভ করিস, 
তাহার উদর বিদারণপূরর্বক আবরক হিম সরিষা গেলে পূণিমার চল্জেব স্তায় নির্গত 
হইলেন ।৬া 
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যঃ শ্রোত্রযোরমূতং সনিষিঞ্চেছিগ্যামবিদ্য্ত যথা তৃমাধ্যঃ। 

তং মন্যেহহং পিতরং মাতরঞ্চ তস্মৈ ন দ্রুহ্থে কৃতমস্ত জানন্ ॥৬৮৭ 
খাতম্ত দাঁতারমনুভমস্ত নিধিং নিধীনামপি লব্বিগ্ভাঃ। 

যে নান্দডিয়ন্তে গুরুমর্চনীয়ং পাপাল্লেণকাংস্তে ব্রজজ্ত্যপ্রতিষ্ঠাঃ ॥৬৯॥ ক টং সার 

যইতি। যথা আধ্য: পূজনীযন্তম তথা যো জন, অবিগ্যন্ত শিত্ন্ত, শ্রোঅযোঃ কর্ণযো্ 
অমৃতম্ অমৃতবদেব পবমোপকাবিণীম্ বিদ্যাং মন্্াদিম, নিষিধেদর্পষেৎ£ অহং তং জনম্, 

পিতবং মাতরঞ্চ মন্যে , অতএব অন্ত গুবো কৃতমুপকাবম্ জানন্ ন্ তন্মৈ গুববে, ন ক্রহ্থে 

দ্রোহং ন কবোঁমি ৬৮] 

ধতন্তেতি। লন্ববি্ধা যে শিষ্তাঃ, অন্থত্মন্ত সর্বোৎকৃষ্টন্ত, খতন্ত অত্যন্ত তত্বজ্ঞানস্তেত্যর্থ, 

দাতাবমঃ অপি চ নিধীনাং জ্ঞানাকবাণাং বেদাঁনাম্ নিধিম আধাঁবম্ঠ অতএব অঙ্চনীয়ং 

গুরুমূ, নাত্রিযস্তে ১ তে শিয্াঃ, ইহলোকে অপ্রতিষ্ঠা অবচগৌববাঃ অন্তঃ, পাপান্ লোকান্ 
নবকান্ ব্রজন্তি ॥৬৯| 

ভারতভাবদীপঃ 
অত্যযে স্তক্লাত্যিষে ! ব্র্মবাঁশিং বেদবাশিম্ ॥৬৭| যঃ শ্রোত্রযোবিতি। যথা মম শ্রোত্রযোবধং 

শুক্রোহমৃতমমবণসাধনীং বিছ্যাং নিষিক্বান্ঃ তথান্যোথপি যো মে মম নবিদ্ম্ত বিদ্যাশূন্ন্ত, 

সমাঁসেইপি নঞ্চো নভ্রাজাদিবৎ প্রর্ৃতিভাঁবঃ, শ্রোত্রযোঃ জছস্ত নিষিঞ্চেৎ, যো যৎ সৎ 

পুং্মার্ম১ অমৃতং মোক্ষবপম্। তং নিষেক্তাবমহং পিতবং মাতবঞ্চ মন্তে, তশ্মৈ নিষেভ্ে, 
নক্রহ্যেৎ, অন্ত কৃতমনেনোপরুতং জানন্ন দ্রন্থেহহম্। “কুধক্রহের্ষেশতি সম্প্রদানত্বম্ 1৬৮ 
খতন্ত কর্মোপাস্তিজ্ঞানকাগ্ডাত্মকম্ত বেদন্ত। নিধীনাং বিগ্ভানাং নিধিমাশ্রষম। বিদ্যা! 
নিধিত্বং “গোপা মা শেবধিষ্েহহমন্মিঁ ইতি বিদ্যাবচনাৎ। মা মাম্। শেববিনিধিঃ। 
প্রতিষ্ঠা বিদ্যাফলং ত শূন্ঠা অপ্রতিষ্ঠাঃ “নিধীনাং চতুবন্বানাম্৮চ ইতি পাঠে অধ্যযন- 

নির্গত হইরা কচ দেখিলেন- মৃত্তিমান্ অধ্যাত্জ্ঞানপুঞ্জের ন্যাব শুক্রাচার্্য মৃত 
অবস্থা ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছেন; তখন কচ সঞ্জীবিনী বিদ্ভা প্রয়োগ করিয়া 
শুক্রাচার্যযকে বাঁচাইয1 উঠাইলেন। তাহার পর, কচ সিদ্ধ বিষ্ভা লাভ করিযাছেন 
বলিষা গুকদেবকে অভিবাদন করিধা এই কথা বলিলেন-_॥৬৭॥ 

“দেব। আপনার স্তা যে লোক, বিদ্াশুম্য শিল্কের কর্ণে অমুতের তুল্য বিস্তা 
দান করেন, আমি তাহাকে পিতা ও মাতা বলিয়া মনে করি ; সুতরাং আমি তৎ্কৃত 
উপকার স্মরণ করিব, কখনও তাহার অনিষ্টের চেষ্টা করিব না ॥৬৮। 

যে সকল শিষ্য বি্ভা লাভ করিঘা, উৎকৃষ্ট তত্জ্ঞানদাতা এবং বেদের নিধি 

পরমপূজনীয গুকদেবের আদর করে না, তাহারা ইহলোকেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে 
পানে না, পরলোকে ও নরকগামী হয” ॥৬৯ 

(৬৮) যো মে নবিষ্যন্ত যথা মমাঘম্ *ইতি নীলকণ্ঠসম্মতভূতীযপাদঃ । 
১০৩ 



৮১৮ মহাভারতে আদি- 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 
স্থবাপানাপঘঞ্চনাং প্রাপ্য বিদ্বান্ সংজ্ঞানাশধৈৈব মহাতিঘোরমূ। 
দৃষট1 কচঞ্চাপি তথাভিরূপং গীতং তথা স্বয়া মোহিতেন ॥৭০॥ 
সমন্যুরুখায় মহানুভাবস্তদেশিনা বিপ্রহিতং চিকীধ্যুঃ। 

হুবাপাঁনং প্রতি সঞ্জাতমন্যুঃ কাব্যঃ স্বয়ং বাক্যমিদং জগাদ ॥৭১॥ (যুখাকম্) 
যো ত্রান্মণোহগ্প্রভৃতীহ কচ্চিন্মোহাৎ স্থরাং পাস্ততি মন্দবুদ্ধিঃ। 
অপেতধর্ম্া ব্রহ্মহা চৈব সূ স্যাদন্মিন লোকে গহিতঃ স্তাৎ পরে চ ॥৭২॥ 

ময় চৈতাং বিপ্রধন্ম্োক্তিসীমাং মর্ধ্যাদাং বৈ স্থাপিতাং সর্বলোকে | 
সন্তো বিপ্র! গুশ্রচবাংদো গুরূণাং দেবা লোকাশ্চোপশৃর্স্ত সর্বেবে ॥৭৩॥ 

ভারতকৌমুদী 
স্থুবেতি। বিদ্বান্ জ্ঞানী, অতএব মহাঁন্ভাঁবো বিশেষপ্রভাবশাঁলী, উশনা কাঁব্যশ্চ নাম 

খত্রঃ, তর্দী সুবাপাঁনাৎ বঞ্চনাঁং কচভন্মপাঁনকপাং প্রতাবণাম্ মহাঁতিঘোঁবং সংজ্ঞানাশঞ্চ প্রাপ্য, 

তথ! মোহিতেন ্বযমাত্মনা, জুবয! সহ পীতম্ঠ তথাভিবপং তাদৃশবিদ্বাংসম্, কচঞ্চ দৃষ্টা, সমন্য- 
ৈনযুক্তঃ সন্নখীষ, স্থবাঁপানং প্রতি সঞ্জাতমন্ঃ সঞ্জাতক্রোধঃ বিপ্রাণাং ব্রাহ্মণানাং হিতং চিকীরু 
কর্ভমিচ্ছু্চ সন, ইদৎ বাক্যং জগাঁদ 1৭৭১1 

য ইতি। ইহ জগতি, মন্ববুদধি্ধঃ ক শ্চিদত্রান্মণ:, অদ্ধগ্রভৃতি মোহাঁৎ সুবাঁং পাশ্ততি ১ জ ব্রাহ্মণ: 
অপেতো! নষ্টে৷ ধরখে। যন্ত স তাদৃশ5 ব্রমহা ব্রহ্মহত্যাকা বিুল্যপাগী চ সন্, অস্মিন্ লোকে গঠিত; 
স্তাৎ, গবে লোকে চ গৃহিত: স্তাৎ ॥৭২। 

মযেতি। গুবণাং শুশ্রবাংসঃ শুশ্রাধাকা বিণ* কন্হপ্রত্যয়স্ত নিষ্টাদিতযা কর্মণি ষঠীনিষেধেইপি 

গুবণামিতি ফী আর্বত্বাৎ, অতএব সন্তঃ সাধবে। বিপ্রা্ দেবাঁঃ, অন্য সর্বে ক্ষত্রিয়াদযো লোকাশ্, 
মযা সর্বলোকে স্থাপিতাম্ এতাম্, বিপ্রধর্মোক্তীনাং ব্রান্সপ্যধর্দপ্রতিপাঁদকশান্াণাং সীমাম্ 
উৎকর্ষেণ চবমীভূতাম্ঃ মধ্যাদাং নিষমম্ উপশৃখন্ত ॥৭৩| 

ভারতভাবদীপঃ 
মর্থজ্ঞানমনুষ্ঠানং শিত্তেভ্যঃ প্রতিপাঁদনঞ্চেতি চত্বাবি বর্দ্মাণি, তেথন্বযঃ সন্বন্ধো যেষাঁং নিধীনাং 

জ্ঞানী ও সহাত্স! শুক্রাচাধ্য সুরাপান করার দোষ এবং দাকণ সংজ্ঞালোপ 

অনুভব করিয়া! এবং মোহিত অবস্থার নিজেই সুরার সহিত যাহাকে পান করিয়া 

ফেলিষাছিলেন, সেই জ্ঞানী কচকে সম্মুথে দেখিয়া ছুঃথিত হইয়া, গাত্রোখান 
করিলেন; তাহার পর সুরাপানের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়' এবং ত্রাহ্মণদিগের হিত 
সাধনের ইচ্ছা করির1 এই কথা বলিলেন-_॥৭০-_-৭১ 

“এই জগতে অল্পবুদ্ধি যে কোন ত্রান্গণ আজ হইতে ভ্রমক্রমেও স্ুরাপান 
করিবে; সে ধর্মহীন এবং ত্রন্মঘাতীর তুল্য পাগী হইরা, ইহলোকেও নিন্দিত 

হইবে, পরলোকেও নিন্দিত হইবে ॥৭২॥ 
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বৈশম্পায়ন উবাচ। 
ইতীদমুক্ত। স মহানুভাবন্তপোনিধীনাং নিধিবপ্রমেয়ঃ। 

তান্ দাঁনবান্ দৈববিমুঢবুদ্ধীন্ ইদং সমাহুয় বচোহভ্যুবাঁচ ॥৭8॥ 
আচক্ষে বো দানবা বালিশাঃ স্থ নিদ্ধঃ কচো বৎস্যতি মৎ্সকাশে | 

সঞ্জীবনীং প্রাপ্য বিগ্যাং মহাত্মা তুল্যপ্রভাবে ত্রাল্মণো ব্রন্মভূতঃ ॥৭৫॥ 
এতাবদুক্ত। বচনং বিবরাম স ভার্গবঃ। 
দানবা বিম্ময়াবিষ্টাঃ প্রষধুঃ স্বং নিবেশনম্ ॥৭৬॥ 

ভারতকৌমুদী 
ইতীতি। মহাকভাবঃ, তপোনিবীনাং মধ্যে নিধিঃ বত্রাখাবস্ববপঃ অপ্রমেষঃ প্রভাবে 

প্রমাতুমশক্যঃ, অন্যথা কথমসৌ জগন্বর্য্যাদাং স্থাপযিতুং প্রভবতীতি ভাব স শুক্র, ইতি 
এবন্প্রকাবেণ ইদমুক্তা, দৈববিমূঢবুদ্ধীন্ তান্ দাঁনবাঁন্, সমাহ্ষ, ইদং বচঃ, অভ্যুবাচ 1981 

আচক্ষ ইতি। হে দাঁনবাঃ! বো যুক্ান, আচক্ষে ব্রবীমি ; যেন হি যৃষং বালিশ! মূর্খাঁঃ স্থ, 
অসকৃৎকচবধবপদুদ্ধাধ্যকবণাদিতি ভাবঃ। মহাত্মা ব্রাহ্মণঃ কচ, সঞ্জীবনীং বিদ্যাং প্রাপ্য, সিদ্ধঃ, 
অতএব মমৈব তুল্যগ্রভাবঃ, কিঞ্চ ব্রন্মভৃতঃ পিতামহতুল্য এব জন্, মত্পকাশে বতগ্ততি চিবং 
্থস্তিতি ১ তত্র যাঁবচ্ছক্যং যুক্মাভিঃ কাধ্যমিতি ভাঁবঃ ॥৭৫॥ 

এতাঁবদিতি। ভার্গবঃ শুক্রঃ | বিস্মযাবিষ্টাঃ উক্তবিধহত্যাযামপি কচজীবনাঁৎ ॥৭৩| 

গুকশুশ্রাধাপরারণ সাধু ত্রান্ষণগণ, দেব্গণ এবং ক্ষত্রিয়প্রভৃতি অন্যান্য 
সমস্ত লোক শ্রবণ ককন; আমি সমস্ত জগতে এই ত্রান্ষণধর্ম্ের নিয়ম স্থাপন 
করিলাম” ॥৭৩॥ 

বৈশম্পাবন বলিলেন__তপত্থিশ্রেষ্ঠ ও অসাধারণপ্রভাবশালী মহাত্মা শুক্রাচাধ্য 
এই কথা৷ বলির: দৈববশতঃ মুগ্ধমতি দীনবগণকে আহ্বান করিয়া! তাহাদিগকে এই 
কথা বলিলেন-+1৭8॥ 

“দানবগণ। তোমরা বড়ই মূর্খ , তাই তোমাদিগকে বলিতেছি; মহাত্মা কচ 
সপীবনী বিষ্তা লাভ কবির! সিদ্ধ হইযাছেন , সুতরাং কচ এখন আমারই তুল্য 
প্রভাবশালী, এমন কি ব্রন্দারই তুল্য ক্ষমতাপন্ন হইবা দ্াভাইয়াছেন এবং আমার 
নিকট দীর্ঘকাল বাস করিবেন” ॥৭৫॥ 

শুক্রাচাধ্য এই সকল কথা বলিয়। বিরত হইলেন , দানবগণও বিস্ময়াপন্ন হইব! 
আপন আপন গৃহে চলিরা গেল ॥৭৬| 

(৭৫)- সন্তীবিশীং প্রাপ্য বিদ্যা মহার্থাম্ । 
৭৫--৭৬ শ্োকযোর্মধ্যে 'যোহকার্যাদ্ভুফরং কর্ম দেবানাং কাঁবণাৎ কচঃ। ন ততকীন্তির্জবাং 

গৃচ্ছেদ্যাজ্ৰীষশ্চ ভবিশ্যতি ॥ বৈশম্পাঁষন উবাঁচ।, ইতি দাক্ষিণাত্যপুত্তকে অধিকঃ পাঠঃ । 



২৩ মহাভারতে আদদি- 

গুরোরুষ্য সকাশে তু দশ বর্ষশতানি সঃ । 

অনুজ্ঞাতঃ কচে। গন্তমিয়েষ ভ্রিদশালয়ম্ ॥৭৭॥ 

ইতি শ্রীমহাঁভাবতে শতদাহজ্্যাং সংহিতায়াং বৈয়া সিক্যামাদিপর্ববণি 

সম্ভবে যযাত্যুপাখ্যানে চতুষ্টিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০% 
9, 080 

পর্চযফিতঘোহধ্যায়ঃ | 
স0 ২৮ ০পাপিশশ 

65১৩ 

বৈপম্পায়ন উবাচ 
সমাবৃতত্রতং তং তু বিস্্টং গুরুণা কচম্। 

প্রস্থিতং ত্রিদশীবানং দেবযান্যব্রবীদিদম্ ॥১॥ 

ভারতকৌমুদী 
গুবোৌবিতি। স কচঃ, গ্বোঃ শুক্রন্ত সকাশে দশ বর্ষশতানি, উন্য উধিত্বা স্থিত্বেতি যাবৎ, 

গকণা অনুজ্ঞাতঃ সন্, ত্রিদশাঁলযং স্বর্গং গন্ভমিষেষ ॥৭৭| 

ইতি মহাঁমহোঁপাধ্যায-ভাবতাচাধ্য-শ্রীহবিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্রাচারধ্যবিবচিতাযাং মহাঁভাবত- 

টাকাযাং ভাবতকৌমুদীসমাখ্যাযামাদিপর্ববণি সম্তবে চতুঃবষিতমোহ্ব্যাযঃ ॥০ 

সমাবৃতেতি। দেবযানী, সমাঁবৃতব্রতং জমাপুব্রহষচর্ধযার্দিনিষ্মম্, গুরুণা শুক্রেণ বিহৃষ্টমূ 
ত্রিদশাবাসং স্বর্গলোকং প্রতি প্রস্থিতম্, তং কচম্ ইদমত্রবীৎ ॥১1 

ভারতভাবদীপঃ 
বিচ্যানামিত্যর্থঃ ॥৬৯--৭৪| বালিশা মমোঁদবে কচং গাতযিত্বা শীত্রং তৎকাধধ্যং সিদ্ধং 

কৃতবন্তঃ ।৭৫-_৭৬ উদ্য উধিত্বা ॥৭৭| 

ইতি শ্রীমহাভাবতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীযে ভাবতভাবদীপে চতুঃয্টিতমোহ্ধ্যাঁযঃ ॥৬৪| 
চিন 

এদিকে কচও সহত্র বৎসর পর্যন্ত শুনক্রাচার্য্যের নিকটে থাকিয়া, তাহার 
অনুমতিক্রমে স্বর্গলোকে যাইবার ইচ্ছ। করিলেন ॥৭৭॥ 

০8 

বৈশম্পায়ন বলিলেন--কচ ব্রত সমাপ্ত করিলেন, শুক্রাচার্য্যও তাহাকে বিদায় 
দিলেন ; তাই কচ ন্বর্গলোকে চলিষা যাইবার উপক্রম করিলে, দেববানী তাহাকে 
এই কথা বলিলেন-_1১॥ 

রি « "ষট্সঞ্তিতমোহিধ্যাযঃ,  “ “ত্রিসপ্ততিতমোহ্ধ্যাষঃ', « সপ্ততিতমোধধ্যায়” ইতি 
পাঠভেদাঁঃ। - 

(১) জমাবৃত্তবৃতং"'*গুকণা তদা"*1 



পর্ববণি পঞ্চযন্তিতমোহ্ধ্যায়ঃ। ৮২১ 

ধাষেরক্লিরলঃ পৌত্র ! বৃত্তেনাভিজনেন চ। 
ভ্রাজনে বি্ায়া চৈব তপন চ মেন চ ॥২॥ 
ধাবিরষঘাঙ্গিরা মান্যঃ পিতৃর্মম মহাযশাঃ | 
তথা মান্শ্চ পুজ্যস্চ মম ভূয়ো বৃহস্পতিঃ ॥৩॥ 
এবং জ্ঞাত্বা বিজানীহি যদ্ত্রবীমি তপোধন ।। 
ব্রতস্থে নিয়ষোপেতে যথা বর্তীম্যহং ত্য়ি ॥৪॥ 
স সমাুতবিদ্তো মাং ভক্তাং ভজিতুমরদি | 

গুহাণ পাঁণিং বিধিবন্মম মন্ত্রপুবন্কৃতম্ ॥৫॥ 
কচ উবাচ। 

পুজ্যো মান্শ্চ ভগবান্ যথা! তব পিতা মম। 
তথ! তবমনবন্ধাঙ্গি ! পুজনীয়তরা মম 1৬ 

ভারতকৌমুদী 
খযেবিতি। হে অঙ্গিবদ ধষেঃ পৌত্ত ! এতেন গৌববিতত্বং ছ্যোতিতম্, তং বৃত্তেন চবিত্রেণ, 

অভিজনেন কুলেন, বিছ্যঘা, তপসা, দমেন ইন্দ্রিষনিগ্রহেণ চ, ভ্রাজসে অলঙ্কতঃ শোঁভিসে 1২1 
খষিরিতি। মম পিতুঃ শুক্রন্ত যথা মহাঁযশা অর্থিবা! খধি্ধান্য* জানিবযোবৃদ্ধতাৎ) তথা 

যমাঁগি তব পিতা বৃহ্পতিঃ, ভূযো। বহুলমেব, মান্যঃ সৎবর্তব্যঃ পৃজ্যন্চ ৩| 

এবমিতি। হে তপোঁধন । এবং মান্ত্বাদিসন্বন্বং জ্ঞাত, যদহং ব্রবীমি, তৎ বিজানীহি শ্বণু। 

অহং ব্রতস্থে নিযমোঁপেতে উপবাসাদিযুক্তে ত্ষি, যথ! ভক্তিভাবেন, বর্তীমি ব্যবহৃতবতী 181 
স ইতি। সমাঁবৃতা সমাঞ্া বিদ্যা! যেন সঃ, স ত্বমূঃ ভক্তাম্ অন্থবক্তাং মাম্; ভিতুং প্রত্যন্ভবাগ- 

বিষয়ীকণ্মর্থসি। তেন চ মন্ত্রপুবত্কতং মম পাণিং বিবিবদ্গৃহাঁণ 1৫ 

“হে মহধি অঙ্গিরার পৌত্র ! তুমি ব্যবহার, কুল, বিদ্যা, তপস্ত। এবং ইন্ড্রিং- 
সংবমদ্বার' অলঙ্কৃত হইযাছ ॥২॥ 

আমান পিতার নিকট যেমন মহধি অঙ্গিরা মীননীয়, আমান নিকটেও তেসনই 
তোমার পিতা বৃহস্পতি মাননীয় এবং পুজনীষ 1৩ 

হে তপোধন! আমি এইবপ জানিঘ। বাহা বলিতেছি; তাহা শোন। তুমি 
যখন ভ্রত-নিষম পালনে ব্যাপুত ছিলে, তখন আমি ভ্তিপুর্র্বক ভোমার পরিচধ্যা 
করিযাছি ॥8। 

তুমি এখন বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করিযাছ, আমি তোমার প্রতি সেই তছুরক্কাই 
আছি; অতএব তোমারও আমার প্রতি অনুবক্ত হওঘা উচিত ২ স্ৃতক্াং তু 
মন ত্রপাঠপূরর্বক বথাবিধানে আমার পানিগ্রহণ কর" 1৫1 



৮২২ মহাভারতে আদি- 

প্রাণেভ্যোহপি প্রিয়তব! ভার্গবস্য মহাতবনঃ | 

তুং ভদ্দ্রে! ধর্মতঃ পুজ্যা গুরুপুত্রী সদা মম ॥৭| 

যথা মম গুরু্রিত্যং মান্যঃ শুল্রঃ পিতা তব। 

দেবানি! তথৈব ত্বং নৈবং মাং বজ্অহদি ॥৮॥ 

দেবযান্ুযুবাঁচ। 

গুরুপুত্রস্ত পুত্রে। বৈ ন স্ব পুত্রশ্চ মে পিতুঃ। 

তম্মাৎ পুজ্যস্চ মান্যম্চ মমীপি ত্বং দ্বিজোতম ! ॥৯ 

অন্ুরৈহচ্যমানে চ কচ! ত্তয়ি পুনঃ পুনঃ | 
তদ৷ প্রভৃতি যা! শ্রীতিস্তাঁং ত্বমগ্ত বমরন মে ॥১০) 

পুজ্য ইতি | হে অনব্থা্ি। অনিন্দনীষগাত্রি। দেবযানি। যথা ভগবান্তব পিতা 

মম পুজ্যঃ, মান্ঃ সৎকর্তব্যশ্চ গুকত্বা, তথা ত্বমপি মম পুজ্রনীষতবা, গুকবন্তাত্বাৎ ॥৬1 

গ্রীণেভ্য ইতি। ছে ভদ্দরে! ত্বং মহাজন ভাবস্ত শুত্রন্ত প্রাণেত্যেহিপি প্রিষতবা, 

মম চ গুরপুত্রী, অতএব অদৈব ত্বং ধর্মতো ন্তাঁষতঃ পুজ্যা। পাণিগ্রহ্ণঞ্চ স্বসমানায়া! এবেতি 

ভাব? ॥৭) 

যথেতি। তব পিতা শুক্র মম গুকঃ, অতএব নিত্যং মান্তাঃ পৃজ্যঃ। হে দেবযানি ! ত্বমপি 

তখৈব পৃজ্যা তদাত্মজত্বাঁৎ। ততশ্চ এবং মাং বক্ত,ং নাহ্সি |৮| 

গুবিতি। মে মম পিতুঃ শুক্ন্ত, গুরুবদ্দিবা, তথ্পুত্রন্ত বৃহস্পতেবেব ত্বং পুণ্র ন তু মে 
পিতুবপি পুন্রঃ। তম্মাঁ্চ হে দ্বিজোত্বম ! ত্বমপি মম পৃজ্যশ্চ মান্যশ্চ। অতশ্চাবযোঃ সমানত্ব- 
মিত্যাশযঃ ॥৯| 

ভারতভাবদীপঃ 
সমাবৃত্তবতমিতি। সমাবৃত্তব্রতং জমাঞ্চব্রতম্ ॥১--৮॥ গুরুঃ পুত্র! যন্ত অঙ্গিরসঃ 
কচ বলিলেন-_-“শোভনে ! আপনার পিতা যেমন আমার পূজনীষ ও মাননীয় ) 

আপনিও তেমনই আমার পূজনীয় ॥৬| 

ভদ্রে! আপনি মহাত্ব! শুক্রাচার্যের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তরা এবং আমার 
গুরুপুত্রী , অতএব আপনি ন্যায় অনুসারে সর্বদাই আমার পূজনীয়! ॥৭| 

আপনার পিত। শুক্রাচার্ধ্য গুক বলিয়া সর্বদাই যেমন আমার পুজনীয়; 
দেবযানি ! আপনিও গুকপুত্রী বলিয়া তেমনই পৃজনীয়া ; অতএব আপনি আমাকে 
এবপ বলিতে পাবেন না” ॥৮॥ 

দেবযানী বলিলেন_-“কচ! তুমি আমার পিতার গুকপুত্রের পুত্র, কিন্ত 
আমার পিতার পুত্র নহ; অতএব তুমিও আমার পুজনীয় এবং মাননীয় ॥৯| 

(৯. পুত্র বৈ ন ত্বমপি মে পিতুঃ" 
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সৌহার্দে চানুবাগে চ বেখ মে ভক্তিমুত্তমামূ। 
ন মামহসি ধর্মজ্ি! ত্যক্ত,ং ভক্তামনাগসমূ ॥১১| 

কচ উবাচ। 

অনিযোজ্যে নিযোক্তং মাং দেবযানি ! ন চার্দি। 
প্রসীদ স্থভ্র! তং মহ্থং গুরোগুপ্লুতরা শুভে ! ॥১২॥ 

যত্রোধষিতং বিশালাক্ষি! ত্বয়া চন্দ্রনিভাননে ! | 
তত্রাহমুষিতো ভদ্রে ! কুক্ষৌ কাব্যস্ত ভাবিনি ! ॥১৩| 

ভারতকৌমুদী 
অহ্বৈবিতি। হে কচ। অন্গুবৈঃ পুনঃ পুনর্ন্তমানে ত্ধি, তদাপ্রভৃতি মে যা গ্রীতি- 

জাতা, ত্মদ্ধ তাং গ্রীতিমন্গবাঁগং ম্মরন্ব। জর্ধ্থ! সমানত্বাভাবেইপি অন্বাঁগাদেব বিবাহঃ 

স্তাৎ 1১০] 

সৌহার্দ ইতি। সৌহার্দে ভ্রাতৃবৎ প্পেহে অন্থবাঁগে চ মে মম উত্তমাং ভক্তিং সেব- 

নাগ্রহম, বেখ জানাঁদি ১ অতএব হে ধর্মজ্ঞ। অনাগসং নিবপবাধামঃ অথ চ ভক্তাং মাং ত্যক্তং 
নার্হসি 1১১| 

অনিযোজ্য ইতি। হে দেবযানি। অনিযোজ্যে অনাদেশ্টে বিষষে, মাং নিযোকং 
নার্থদি। হেস্থুভ্র। ত্বং মহাং প্রসীদ, হে শুভে। ত্বং মে গবোবগি গুকতবা ; অতএবা- 

অমানত্বান্ন বিবাহ্া। ১২। 

যত্রেতি। হে বিশালাক্ষি। বিসভৃতলোচনে। হে চন্দ্রনিভাননে! এতৎসন্বোধন- 
দয়েন দেবধান্তাঁঃ সৌন্দরধ্যাতিশফস্থচনেন দৃষ্টদৌঁষাভাবঃ কুচিতঃ। ত্বয়া যত্র উধিতং স্থিতম্, 
হে ভদ্রে! ভাবিনি! ভাঁবস্থচিকে । অহমগি তত্রৈব কাব্যন্ত শুক্রন্ত কুক্ষৌ উবিতঃ স্থাধাং 

মিশ্রিততয়া তৎপানাঁৎ পবং স্থিতঃ ॥১৩া 

কচ! অস্থুররা তোমাকে বার বার হত্যা করিতে থাকিলে; তখন তোমার 
প্রতি আমার যে অনুরাগ জন্সিয়াছে ; তাহা ভূমি আজ স্মরণ কর ॥১০| 

স্নেহ ও অনুরাগ এই ছুই বিষয়েই তোমার প্রতি আমার যে অচলা ভক্তি 
আছে, তাহা তুমি জান; অতএব হে ধর্মাজ্ঞ। আমি তোমার ভক্তঃ অথচ আমার 
কোন অপরাধ নাই ; এ অবস্থা তুমি আমাকে ত্যাগ করিতে পার না” ॥১১। 

কচ বলিলেন-_«দেবযানি! যে বিষঘষে আদেশ করা উচিত নহে: দে বিষষে. 
আপনি আমাকে আদেশ করিতে পারেন না । আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, 

আপনি আমার নিকট গুক হইতেও গুকতরা ॥১২॥ 

দেবযানি! আপনি যাহাতে বাস করিয়াছিলেন, আমিও নেই শুক্রাচার্যোর 
উদরেই বাস করিরাছিলাম ॥১৩। 

(১২) অনিযোজ্যে নিযোগে মাং নিযুনক্ি শুভব্রতে 1" 1 



৮২৫ মহাভারতে আঁদি- 

ভগিনী ধর্দ্দুতে। যে ত্বং মৈবং বোচঃ স্মধ্যমে 1) 

সুখমন্ম্য,ষিতো ভদ্রে ! ন মন্যুবিগ্ভতে মম 0১৪ 

আপুচ্ছে ত্বাং গমিষ্যামি শিবমাশংস মে পথি। 

অবিবোধেন ধর্দন্থ স্বর্তাব্যোহন্তি কথান্তবে 

অপ্রমত্তোথিতা! নিত্যষারাধয় গুরুং মম ॥১৫॥ 

দেবযান্্যুবাচ। 

যদি মাং ধর্মকামার্থে প্রত্যাখ্যাস্তদি যাচিতঃ | 

ততঃ কচ। ন তে বিদ্যা! সিদ্বিমেষা গমিব্যতি ॥১৬। 

ভারতকৌমুদী 
তেন কিমিত্যাহ-_-ভগিনীতি। হে সুমধ্যমে। তেন চ ধর্দদতো গ্যাঁয়তো মে ত্বং ভগিনী 

ভবসি। অতএব এবং পাণিগ্রহণবিষষম্, মা বোচঃ ন ব্রুহি , ভগিন্যা বিবাঁহনিষেধাঁর্দিতি 

ভাবঃ। হে ভদ্রে! যুক্সদ্গৃহে সুখম্ উধিত: স্থিতঃ অশ্মি ) তত্র চ মম, মন্্যুঃ কিমপি দৈগ্যমূ। 
ন বিচ্যতে 1১৪ 

আঁপৃচ্ছ ইতি। অহং গমিষ্তামি ইত্যর্থে ত্বাম আপৃচ্ছে অন্ুমতিং প্রার্থযে। “আডি 

মুগ্রচ্ছৌ” ইতি কচাদিত্বাদাতিনেপদম্। পথি মে শিবং মদ্দলম্ঠ আশংস আশীবিষষং কুরু। 

বাস্তবে আঁলাঁপাঁবসবে, ধর্ন্ত অবিবোঁধেন তব্যা অন্মি অহং ন্মর্তব্যঃ। কথান্তবে প্রণয়" 

গাত্রত্বেন মামুল্িখ্য ধর্মবিবোধং মা কুরু ভ্রাতৃভগিনীসম্বন্ধা্দিতি ভাবঃ। অগ্রমতী সাবধানা 
উথিত| উদ্যোগিনী চ সতী ত্বম্ঠ নিত্যমেব মম গ্রং শুতক্রমু আবাঁখয়। যট্পদমিদং 

পদ্ভাম্ ॥১৫॥ 

যদীতি। হেকচ। তং মযা যাচিতোথপি সন পাণিগ্রহণসাধ্যে ধর্মকামার্থে বদি মাং 

গ্রত্যাখ্যান্তিসি, ততত্তদা। এয! তে সপ্রীবিনী বিদ্যা, সিদ্ধিং পাঁকল্যং ন গমিম্ততি ॥১৬| 

সুতরাং ধর্মান্ুসারে আপনি আমার্প ভগিনী হন; অতএব আপনি এবপ আর 

বলিবেন না, আমি আপনাদের গৃহে সুখে বাস করিয়াছি, তাহাতে আমার কোন 

কষ্ট হয় নাই ॥১৪॥ 
আমি এখন চলি! যাইব, আপনার নিকট তাহার অনুমতি চাহিতেছি ; 

“আপনি আশীর্বাদ ককন, পথে যেন আমার মঙ্গল হয় । কথার প্রসঙ্গে ধর্মের 

অবিরোধে আমাকে যেন স্মরণ করেন; আর সর্ব্বদা উদ্যোগী ও সাবধান হইরা 
আমার গুরুদেবের যেন পরিচর্য্য] করেন” ॥১৫॥ 

দেববানী বলিলেন--“কচ! আমি তোমার নিকট পাণিগ্রহণের প্রার্থনা 
করিলাম, তথাপি তুমি যদি সে বিষষে আমাকে প্রত্যাখ্যান কর, তবে তোমার এই 
সঞ্তীবিনী বিদ্ধ কখনও সফলতা লাভ করিবে নী” ॥১৬। 
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কচ উবাচ । 

গুরুপুত্রীতি কৃত্বাহং গ্রত্যাচক্ষে ন দোষতঃ। 
গুরুণা চাননুজ্ঞাতঃ কামমেবং শপন্ব মাথ্ 0১৭ 

আর্ধং ধন্মং ক্রুবাণোহহং দেবযানি ! যথা তুয়া। 

শপ্তো হনর্ঃ শাপস্ত কামতোহ্ছয ন ধর্তিঃ (১৮ 

তস্মান্ভবত্যা যঃ কামো ন তথ] নম ভবিষ্যতি | 

খাধিপুত্রে! ন তে কশ্চিজ্জাতু পাণিং গ্রহীত্যতি ॥১৯॥ (যুগ্মকম্) 
ফলিম্যতি ন তে বিদ্যা যন্তুং মামাথ তত্থা! | 

অধ্যাপয়িষ্যামি তু যং তস্ত বিদ্যা ফলিষ্যতি ॥২০॥ 

ভারতকৌমুদী 
গ্রর্বিতি। ত্বং মম গুরপুত্রী ইতি কৃত, অহং ত্বাং গ্রত্যাচক্ষে , কিন্তু দৌষতো ব্য্রত্বাদি- 

ৃ্টদোষতো৷ ন। কিঞ্চ তব গাণিগ্রহণে গুকণ! শুক্রেণ অহ্ম্ অনমুজাতঃ , তথাপি কামম্ 

ইচ্ছান্ব্পমূ, এবং মাং শপন্ব শপসি ১ এতচ্চাতীবান্ুচিতমিতি ভাঁবঃ 1১৭| 

আর্ধমিতি। হে দেবযানি। আর্যম্ খষিসম্মতং ধর্মাং ক্রবাণঃঃ অতএব শাঁপস্ত অনর্হঃ 

অযোগ্য; অহম্, কাঁমত এব ন পুনর্বশ্বতঃ, যুথ। যম্মা্। ত্বযা শগ্তঃ; তক্মান্তবত্যা অপি যঃ 

কামোহভিলাঁষঃ, স কাম? তথা খবিকুমাঁবসম্পাদিতো ন ভবিষ্ততি। যেন হি কশ্চিদপি 

খবিপুত্রঃ, জাতু ক্দাচিদপি তে তব পাণিং ন গ্রহীন্ততি, ইত্যপি প্রতিশাপ ইডি 
ভাবত ॥১৮--১৯॥ 

আত্মানং প্রতি জাতন্ত পাঁপস্ত অমাধাঁনমাহি--ফলিস্ততীতি। তে তব সঞ্জীবিনী বিদ্যা ন 
ফণিস্ততি ইতি ঘৎ ত্বং মাম আঁখ ব্রবীধি, তৎ তখৈব অপ্ত, তেন মে কাঁচিদপি বিশেষ- 

ভারতভাবদীপঃ 
পুত্রঃ পৌত্রঃ ॥৯--১৪॥ উথ্থিতা অনলসা' ॥১৫--১৬] অননুঙ্ঞাতত্বৃক্তকাধ্যে 7১৭া আর্মবি- 

কচ বলিলেন--“দেবযানি । তুমি আমার গুকর কন্যা ; তাই আমি তোমাকে 
প্রত্যাখ্যান করিতেছি ; কিন্তু কোন প্রত্যক্ষ দোষে নহে; বিশেষতঃ গুকদেব এ 

বিষষে আমাকে অনুমতি দেন নাই; তথাপি তুমি আমাকে ইচ্ছা করিরা৷ এইবপ 
অভিসম্পাত করিলে ! ॥১৭| 

দেবযানি! আমি মুনিগণের অভিমত ধর্মের কথাই বলিতেছিলাম , সুতরাং 

আমি অভিসম্পাভের যোগ্য নহি, তথাপি তুমি ধর্ম প্রণোদিত নহে-কাম 

প্রণোদিত হইবাই যে হেতু আমাকে অভিসম্পাত করিলে ; সে হেতু তোমারও যে 

অভিলাষ হইবাছে, তাহা সে ভাবে সম্পন্ন হইবে না; কোন খধিপুত্র কখনও 
তোমার পাঁণিগ্রহণ করিবেন না ॥১৮-১টী। 

১০৪ 



৮হ৬ মহাভাবতে 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 

এবহুক্তা দ্বিজশ্রেষ্ঠো দেবযানীং কচত্তদ]। 

ত্রিদশেশালয়ং শীঘ্রং জগাঁম দ্বিজসতমঃ ॥২১॥ 

তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য দেব। ইন্দ্রপুবোগমাঃ | 

বৃহম্পতিং সভাজ্যেদং কচং বচনমক্রুবন্ ॥২২॥ 

দেবা উচুঃ। 

যত্তয়াহম্মদ্ধিতং কর্ম কৃতং বৈ পরমাডুতমৃ। 

ন তেষশঃ প্রণশিতা ভাগভাক্ ত্বং ভবিষ্যমি ॥২৩॥ 

ইতি শ্ীমহাভারতে শতদাহজ্রযাং সংহিতায়াং বৈয়াপিক্যামাদ্িপর্ব্বণি 

সনম্ভবে যাঁাতে পঞ্চ্িতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ % 

হাঁনিবিতি ভাঁবঃ । যেন হি যং জনং তাং বিদ্যামধ্যাপযিয্যামি, তন্ত সা বিদ্যা ফলিস্কত্যেব 

তেনৈবান্মদিষ্টসিদ্ধিবিত্যাশষঃ ॥২০| 

এবমিতি। িজশ্রেষ্ঠ কচঃ, দেবযানীম্ এবমুক্ত তদৈব শীঘ্র, তিদশেশীলয়ম্ ইন্্রভবনং 

জগাঁম। দিজশ্রেষ্দিজপভমপদয়োবার্যপৌনকক্তযমার্যত্বাৎ সোঁব্যম্ 1২১ 

তমিতি। ইন্দ্রপুবোগম! দেবা, আগতং তৎ কচম্ অভিপ্রেক্ষ্য, বৃহস্পতিং সভাজ্য কমন্ত 

পিতৃত্বাৎ গ্রযোজকতবাচ্চ সম্মন্ত, তং কচম্। ইদং বচনম্ অক্রবন্1২২। 

ভারতভাবদীপঃ 
প্রণীতমূ্, দোদবয়োববিবাঁহম্। কামতঃ শঞ্টোইন্মি ন ধর্মতঃ ॥১৮--২২| প্রণশিতা প্রণংক্ষ্যতি। 

ভাঁগতাক্ ভাগঃ। অযমেব কচো বেদে শংযুশব্নোচ্যতে--“যদেব ব্রাহ্মণোক্তোহশ্রদ্ধানো 
যজতে শংযুমেব তত্ত বাহ্স্পত্যং যজ্ন্তাশীগচ্ছিতি এতন্মে মেত্যব্রবীৎ কিং মে 
প্রজীয়া ইতি যোঁইপগ্ুবেতধ শতেন যাতযাদ্ষে! নিহনৎ অহ্জ্রেণ যাঁতযাঁদযে! লোহিতং 

“তোমার সঞ্জীবিনী বিষ্ভা কলিবে না” তুমি যে আমাকে এই কথা বলিয়াছ, 
তাহা সেইবপই হউক, তাহাতে আমার বিশেষ ক্ষতি নাই। কেন না, আমি 
যাহাকে সে বিদ্ভা পভাইব, তাহার ত কলিবে” ॥২০॥ 

'বৈশম্পায়ন বলিলেন- ব্রাক্ষণশ্রে্ঠ কচ দেবযানীকে এই কথা বলি! সত্বরই 
ইন্দ্রভবনে চলিয়া গেলেন ॥২১॥ 

ইন্দ্রপ্রভৃতি দ্েবগণ কচকে আগত দেখিয়া, বৃহস্পতির অভিনন্দন করিয়া, 
কচকে এই কথা৷ বলিলেন ॥২২॥ 

ঈ*ঈ £**একসপ্ততিতমৌহ্ধ্যাযঃ) « 'অঞ্টসপ্ততিতমোহধ্যাযঃ১ “*শ্চতুঃসপ্তুতিতযোহ্ধ্যায়ঃ 

ইতি পাঠভেদাঃ। 



ষট যফিতমোহ্ধ্যায়। 
০025 5 2০ সপ 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 

কৃতবি্ে কচে গ্রাণ্ডে হুষ্টরূপা দ্রিবৌকসঃ। 
কচাদধীতং তাং বিদ্যাং কৃতার্থা ভবতর্ষভ ! ॥১। 
সর্বব এব সমাগম্য শতন্রতুমথাক্রবন্। 

যদিতি। হেকচ। যদ্যম্মাৎ ত্যা পবমাডুতম্ অন্জাকং দেবানাং হিতং কর্ম কৃতম্ঃ 
তম্মারে তব যশ ন প্রণশিতা কদাঁচিদূপি ন নজ্ফ্যতি, তং যজ্ঞাদৌ অন্মাকম্, ভাঁগভাঁক্ চ 
ভবিস্বসি ২া 

টীকাযাং ভাবতকৌমুরীসমাখ্যাযামাদিপর্ববণি সম্তবে পঞ্চষষ্টিতমোহধ্যাষঃ 1০1 
টির 

কতেতি। দ্িবৌকসো! দেবাঃ। তাং সগ্তীবনীম্। কৃতার্থা বভূবু 1১ 
অব্বইতি। অথ সর্ব এব দ্িবৌকসঃ সমাগম্য, শতক্রতুম্ ইন্ম্ অক্রবন্। হে পুবন্দর! 

অন্ত ইদানীং তে বিক্রমন্ত তত্গ্রকাশিস্ত কাল অতএব শত্রন্ জহি 1২। 

ভারতভাবদীপঃ 
কব্বদ্যাঁবতঃ প্রস্বন্দযয পাঁংসুন্ সংগৃহাঁৎৎ তাবতঃ সংবৎসবান্ পিতলোঁকং ন প্রাজানাঁদিতি 
তম্মাদ্ব্রা্ষণীষ নাঁপগুবেৎ ন নিহন্তান্ন লোহিতং কুয্যাদিতি শ্রুতে! ববস্তপ্তাক। অপগুবেৎ 
ন গালষেংৎ। শতাদয়ো নবকবিশেষাঃ ॥২৩া 

ইতি শ্রীমহাঁভাবতে আদিপর্বণি ইনলকগ্ঠীযে ভাবতভাঁবদীপে পঞ্চমষ্টিতমোহ্ধ্যাযঃ 1৬৫1 
রি ক আপ 

দেবগণ বলিলেন-«কচ ! আপনি যখন আমাদের হিতকর এই অদ্ভুত কার্ধ্য 
করিয়াছেন, তখন আপনার যশ কখনও নষ্ট হইবে নাঃ বিশেষত। আপনি 
যজ্ঞাদিকার্য্যে আমাদের অংশভাগী হইবেন” ॥২৩| 

বৈশম্পাক্পন বলিলেন-_ মহারাজ ! কচ বিষ্ভা অভ্যান করিরা উপস্থিত হইলে, 
দেবতারা আনন্দিত হইয়া, কচের নিকট সেই সপ্তীবনী বিদ্যা শিক্ষা করিয়া কৃতার্থ 
হইলেন ॥১। 
তাহার পর, সকলে যাইয়া ইন্দ্রকে বলিলেন-_-“দেবরাজ ! এখন আপনার 



৮২৮ মহাভারতে আদি- 

এবমুক্ততস্ত সহিতৈজ্তিদ শৈর্মঘবাংস্তদা । 
তথেত্যু্তা প্রচক্রাম সোইপশ্ঠত বনে স্ত্রিযঃ ॥৩। 
ক্রীড়ন্তীনাস্ত কন্যানাং বনে চৈত্ররথোপমে । 
বায়ুভূতঃ স বন্ত্রাণি সর্ববাণ্যেব ব্যমিশ্রয়ৎ ॥8॥ 
ততো! জলাৎ সমুভীধ্য কন্যান্তাঃ সহিতান্তদা | 
বন্ত্রাণি জগুহুস্তানি যথা সন্নান্যনেকশঃ ॥৫॥ 
তত্র বাসে! দেবযান্যাঃ শন্রিষ্ঠা জগৃহে তা । 
ব্যতিমিশ্রমজানন্তী দুহিতা বূষপর্বণঃ ॥৬॥ 

ভারতকৌমুদী 
এবমিতি। এবমুক্তে! মঘবানিন্তরঃ, তথ| ইতি উত্তরা, অহিতৈশ্চিববহচবৈঃ, তিদশৈরেরবৈ: 

সহ অভিগন্তং প্রচত্রাম ; ততশ্ট স মঘবা, বনে কম্মিংশ্চিদুদ্ানে, স্তিষঃ অপঠ্যত ॥৩1 
জীডৃসতীনামিতি। জ ইন বাধুভূতো। বাযুবূপধাবী সন্, চৈত্রবধোপমে কুবেরোগ্ঠানতুল্যে 

বনে তছুপবনবন্তিমবৌবব ইত্য্থ; ভরীডস্তীনাং জলকেলিং কুর্বতীনাং কন্তানাম্, সর্ধাণ্যেব বস্তা, 
ব্যমিশ্রয়ৎ একত্র কৃতবান্ ॥8॥ 

তত ইতি। ততঃ, জহিতা মিলিতাঃ তাঁঃ কনা: তদা ভলাৎ সমূতীর্য্য, যথাসন্নানি 
আসন্ক্রমেণেত্যর্থ, অনেকশত্তানি বস্ত্রাণি জগৃহঃ 1৫1 

তত্রেতি। তত্র তাহ মধ্যে বৃষপর্বণন্তদাখ্যন্ত অস্ববাজ্গ্ত ছুহিতা শঙ্সিষ্ঠা, ব্যতিমিশ্ং 
পবম্পরমিলিতং দেবধান্তা। বাগে! বন্্মচ অভ্রানভ্ভী পবকীযত্থেন অবুধ্যমানা সতী, সদা তেব 
জগৃহে ॥৬া 

ভারতভাবদীপঃ 

কতবিদ্ত ইতি ॥১--২। মঘবানিভ্ত্রঃ। “্যখেষু মধবানসেঠ” ইতি ভটিঃ। প্রচক্কাম 
বিক্রম প্রকাশ করিবার সময উপস্থিত হইয়াছে; অতএব শত্রু সংহার করিতে 
প্রবৃত্ত হউন» ॥২॥ 

দেবতার! এইবপ বলিলে, তখনই ইন্দ্র "তাহাই হউক' এই কথা! বলিয়া শক্রর 
অভিযান করিতে আরম্ত করিলেন। তখন একটা উদ্ভানের ভিতরে কতকগুলি 
স্ত্রীলোক দেখিতে পাইলেন ॥৩। 

কুবেরের উদ্ভানের তুল্য সেই উগ্ানের ভিতরে কতকগুলি কন্যা সরোবরে 
নামিয়া জলকেলি করিতেছিল; তখন ইন্দ্র বাযুকপ ধারণ করিয়া তাহাদের 
বস্ত্গুলিকে পরস্পর মিশাইয়া দিলেন 1৪1 

তাহার পর, সেই কন্যারা মিলিত হইযা৷ জল হইতে উঠিয়া, সন্িধানক্রমে সেই 
সকল বস্ত্র লইতে লাখিল 1৫1 



পর্ববণি যট্টিতমোহ্ধ্যায়ঃ। ৮ 

ততভ্তয়োমিথস্তত্র বিরোধঃ সমজাষত । 

দেবযান্যাশ্চ রাজেন্দ্র! শম্মিষ্ঠায়াশ্চ তৎকৃতে ॥খ॥ 
দেবযানুযুবাচ। 

কম্মাদঘৃন্লাসি মে বন্্রং শিষ্ঠা ভূত্ব। মম্ান্ুবি | 
সমুদাচারহীনায়! ন তে সাধু ভবিষ্যতি ॥৮| 

শন্মিষ্ঠোবাচ। 
আসীনঞ্চ শয়ানঞ্চ পিতা তে পিতবং ময। 

স্তৌতি বন্দীৰ চাভীক্ষং নীচৈঃ স্থিত্বা বিনীতব€ ॥৯| 
যাচতস্ত্ং হি ছুহিতা৷ স্তবতঃ প্রতিগৃহ্ূতঃ | 
স্থতাহং স্তয়মানস্য দদতোহপ্রতিগৃহূতঃ ॥১০| 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। হেবাঁজেন্্র! ততঃ, তত্র ত্দানীম্, তংক্কতে বন্ত্রনিমিত্ে, তযোরের্যান্যাঃ 

শ্দিষ্ঠাযাশ্ট, মিখঃ পরম্পবমূ, বিবোধঃ সমজায়ত 1৭1 
কম্মার্দিতি। হে অন্থবি। অস্থবপুত্বি। এতেনৌদ্বত্যং ব্যজ্যতে, ত্বং মম শিষ্তা ভূত্বা 

কন্মাৎ মে বস্ত্রং গৃহ্বাসি। অতএব অমুদাচাবহীনাযাঃ সদাচাববহিতাযান্তে আঁধু ভত্রং ন 
ভবিস্ততি ॥৮ 

আলীনমিতি। হে দ্েবযানি। তে তব পিতা, বন্দীব বৈতালিক ইব, নীচৈনিয়ে স্বত্ব, 
বিনীতবৎ সবিনযবৎ, আসীনঞ্চ শষানঞ্চ মম পিতবমূ; অভীক্ষৎং পুনঃ পুনঃ, স্তৌতি ॥৯| 

কিঞ্ক যাচত ইতি। ত্বমূঃ স্তবতো যাচতঃ গ্রতিগৃহূতশ্চ জনন্ত ছুহিতা , অহন্ত ভুষমানস্ত 
ভারতভাবদীপঃ 

ভূতলং প্রতীতি শেষঃ ॥৩। বায়ুভূত ইন্দ্র: কন্যাদ্যদ্বাবা শুত্রদানবয়ো বিরোধোৎপাদনার্থম্ 

তাহাদের মধ্যে অস্থুররাজ বৃষপবর্বার কন্তা৷ শঙ্মিষ্ঠা, পরস্পর মিলিত রহিয়াছে 

বলির বুঝিতে না পারিয়া, দেবযানীর বন্ত্রখানি পরিধান করিলেন ॥৬ 

মহারাজ! তাহার পর, কাপড়খানার জন্য তখনই দেবযানী ও শগ্মিষ্ঠার 

পরস্পর বিবাদ লাগিয়া! গেল ॥৭। 
দেবযানী বলিলেন-_“অন্ুরের মেয়ে ! তুই আমার শিষ্য হইযনা আমারই 

কাপড় লইয়াছিস্ কেন? তোর সদাচার নাই; সুতরাং তোর ভাল হইবে 
না” ॥৮। 

শর্মিঠা বলিলেন-_-«দেব্যানি! তোর প্রিতা নীচে থাকিয় স্ততিপাঠকের মত 
বিনীতভাবে কি বসিবার সমযে, কি শষন করিধা থাকার সময়ে সর্বদাই আমার 

পিতান্ধ স্তব করিয়া থাকে ॥সী৷ 



৮৩০ মহাভারতে প্র আদি- 

আছুস্ব্ষ বিছ্ন্ব্ ক্রহ্হ কুপ্যন্ষ যাঁচকি !। 

অনায়ুধা সায়ুধায়া রিক্তা ক্ষুভ্যসি ভিক্ষুকি ! | 

লপ্ল্যনে প্রতিযোদ্ধারং নহি ত্বাং গণয়াম্যহম্ ॥১১॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 

সমুচ্ছং দেবধানীং গতাং সক্তাঞ্চ বাসদি। 
শন্মিষ্টা প্রীক্ষিপৎ কুপে ততঃ স্বপুরমাগমণ্ড ॥১২॥ 

ভারতকৌমুদী 
দত: অপ্রতিগৃহ্তশ্চ জনন্ত সুতা । অতশ্চাববোঃ কতবন্তাঁঃ প্রীধান্যমিতি স্বযমেবাবধাবযেতি 

ভাবঃ ॥১০॥ 

আছুন্শ্বেতি। হে যাচকি। প্রাথিকে। ত্বমূ; আছুন্ব ললাটাঘাতেন জন্তাপং কুরু, 

বিদ্হ্স্ব ভূতলবিলুষ্ঠনেন সন্তাপং কুক, ভ্রহা অপকাবাষ প্রবর্তন, কুপ্যস্ব চ। তেন মে কিমিতি 

ভাঁবঃ। তথা হে ভিক্ুকি। অনাধুধা নিবস্ত্রা, বিক্তা ধনহীনা চ ত্মও জআযুধায! বাঁজপুত্রযাশ্চ 

মম সন্বন্ধে ক্ষৃতযসি ক্রোধেনোছেলিতা ভবসি। তেন চ প্রতিযোদ্ধাবং মননিযুক্তং গ্রতিভটম্: 

লগ্ম্যসে। অহ্ং ত্বাং প্রতিপক্ষত্বেন নহি গণযামি। অত্র বহব এবারধপ্রযোগী উন্দেযি। 

ষটুচবণমিদং পদ্ম ॥১১॥ 

সমূচ্ছযমিতি। শ্গিষঠা, সমুচ্ছযং গতাং যুক্তিপ্রদর্শ নৈঃ প্রীধান্তং প্রাপ্তাম্? বাঁসসি বক্তা 

তন্ত্াকিণীঞ্চেত্যর্ঘ, দেবধানীম্, কুপে প্রা্ষিপৎ্ ততশ্চ স্বপুবমাগম্চ ॥১২॥ 
ভারতভাবদীপঃ 

1৪--৭॥ অমুদাঁচাবঃ সদাচাঁবঃ 1৮--১০ আছুৰবস্বেতি। অত্র যথা “ইন্রেণ যুজা তরুষেম 
বৃত্রম্” ইত্যত্র উঃ, সিপ শপ, চেতি বহুলং ছন্দসীতি বাঁহুলকাদ্বিকবণত্রযমেবমিহাপ্যার্যত্বা 
ও শপ চেতি বিকবণদ্বযমূ। আদুন্ম্ব আভিমুখ্যেন বন্গস্তাড়নাদিনা সন্তাপং প্রাপ্নুহি। 
বিদুবন্ষ পাংন্ষু লুনাদিনা। ত্রহয দ্রোহং চিবকালিকং ক্রোধং কুরু। কুপ্যন্ব সগ্ধঃ পবা- 

৫০১১০২৬১০১১ ০১১১১০০১১১০১৯১ 
এবং যে স্তব করে, প্রার্থন। করে ও প্রতিগ্রহ করে, তুই তাহার কন্তা; আর 

ধাহার স্তব কর! হয় এবং যিনি দান করেন ও প্রতিগ্রহ করেন না, আমি তাহার 
কনা ॥১০॥ 

সুতরাং ভিথারিণি ! তুই কপাল কুটিযা বা মাটীতে পড়িয়া সন্তাপ কব; কিংবা 
অপকারের চেষ্টা কর্; অথবা ক্রোধ করিতে থাক্, তাহাতে আমার কি হইবে ; 
তুই নিরন্ত্রা ও দরিদ্রা; আর আমি সশস্ত্রা ও রাজকন্তা ; তথাপি তুই আমার 
উপরে ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিযাছিস্; তুই প্রতিযোদ্ধা পাইৰি; তোকে আমি 
গ্রাহা করি নী” ॥১১॥ 

দেবযানী যুক্তি দেখাইয়া নিজের প্রাধান্য লাভ করিলেন এবং সেই কাপড়- 



পর্বরণি - ষটস্ভিতমোহ্ধ্যায়ঃ। ৮৩$ 

হতেয়মিতি বিজ্ঞায় শর্দিষ্া পাঁপনিশ্চয়া। 
অনবেক্ষ্য যযৌ বেশ্ম ক্রোধবেগপরায়ণ ॥১৩| 
অথ তং দেশমভ্যাগাদ্যযাতির্নভ্যাত্বজঃ | 

শরান্তষুগ্যঃ শ্রান্তহয়ো সৃগলিগ্ন,ঃ পিপাদিতঃ ॥১৪॥ 
নম নাহুষঃ প্রেক্ষমাণ উদপানং গতোদকম্। 

দদর্শ রাজা তাং তত্র কন্যামগ্রিশিখামিব ॥১৫] 

তামপুচ্ছ স দৃফ্ট্রব কন্যামমরবর্ধিনীম্। 
সাুযিত্বা নৃপশ্রেষ্টঃ সান্সা পরমবন্ধনা ॥১৬| 

ভারতকৌমুদী 
হুতেতি। ক্রোধবেগপবাঁয়ণা, অতএব পাঁপে দেবযানীবধে নিশয়ঃ কর্তব্যতাবধাবণং যন্তাঃ 

সা তাদৃশী শরিষ্ঠা, ইযং দেবযানী হতা৷ ইতি বিজ্ঞাষ, তেনৈব তামনবেক্ষ্য, বেশ গৃহং 
যয 1১৩। 

অথেতি। অথ শ্রান্তে হযো৷ ঘোটকো যস্ত সঃ অতএব শ্রান্তং যুগ্যং বাহুনং যন্ত সঃ, 
মুগলিগ্ন, স্বাহতহবিণমাদিৎ্স্:১ পিপাসিতশ্চ, নহ্যাত্মজো যযাতি» তং দেশমূ। অভ্যাগাৎ। 

তৎ কিমন্থববাজ্যং ভাবত এবাসীৎ্, কথমন্তথা মৃগয়াক্রমেণ যযাঁতিস্তত্র যাঁতি ম্ম ॥১৪। 

সইতি। স নাহুষো বাজা যযাতিঃ গতোদকং শুঞজলম্, উদপাঁনং তং কৃপং প্রেক্ষমাণঃ 
সন্, তত্র অগ্রিশিখামিবু উজ্জলাক্কৃতিম্ তাং দেবযানীং নাঁম কন্তাং দদর্শ 1১৫| 

তামিতি। জ নৃপশ্রেষ্ঠো যযাতিঃ, দৃষ্টেব, পবমবন্তুনা স্থমধুবেণ, সামা কোমলবাচা, সাত্বযিত্বা 
অমরবণিনীং দেবতাতুল্যবর্ণাং তাং কন্যাম্ অপুচ্ছৎ ॥১৬1 

ভারতভাবদীপঃ 
জমুচ্ছীয়ং সত্যবচনেন মহত্বম্ ॥১২--১৩1 যুগ্যা রথবাহিকাঃ। হ্যাঁঃ কেবলাশ্বাঃ 1১৪1 উদ্কং 

খানি ধরিয়া টানিতে থাকিলেন; তাই শন্মিষ্ঠ তাহাকে একটা কূপের ভিতরে 
ফেলিয়া দিয়া আপন ভবনে চলিয়! গেলেন ॥১২।॥ 

ক্রোধে অধীরা এবং দেবধানীর হত্যার কৃতনিশ্চয়া শশ্িষ্ঠা, “দেবযানী মরিয়! 
গিয়াছে” ইহা বুঝিয়াঃ তাহার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই আপন ভবনে চলিয়া 
গেলেন ॥১৩॥ 

এদিকে যযাঁতি রাজা অশ্বারোহণে মৃগয়ায় আসিয়াছিলেন, তাই একটা 
আহত যুগের অনুসরণ করিতে থাকায় তাহার অশ্বটা পরিশ্রাস্ত হইয়াছিল; 
তিনিও পিপাসার্ত হইযাছিলেন, তাই তিনি জলের অন্বেষণে দেখানে উপস্থিত 
হইলেন 1১৪॥ 

যযাতি জলশুম্ত কুপের ভিতরে দৃষ্টিপাত করিব সেখানে অগ্রিশিখার স্থায় 
লাকৃতি একটা কন্যাকে দেখিতে পাইলেন 1১৫1 



৮৩২. - মহাভাবতে আদি- 

কা তং তাত্রনখী শ্যামা ভুমৃষমণিকুগ্ুলা । 

দীর্ঘং ধ্যায়দি চাত্যর্ঘং কল্মাচ্ছোচসি চাডুরা ॥১৭॥ 

কথঞ্চ পতিতাস্তন্মিন্ কুপে বীরুতৃণারুতে | 

দুহিতা চৈব বন্য -ত্বং বদ সত্যং সুমধ্যমে ! 0১৮ 

দেবযান্যুবাচ। 

যোহসৌ৷ দেবৈর্হতান্ দৈত্যানুণ্থাপয়তি বিছ্যয়া | 
তস্ত শুত্রস্ত কম্যাহং স মীং নূনং ন বুধ্যতে ॥১৯॥ 

এষ মে দক্ষিণো রাজন! পাণিস্তাভ্রনখাহুলিঃ | 
সমুদ্ধর গৃহীত্বা মাং কুলীনন্ত্ং হি মে মৃতঃ ॥২০।॥ 

ভারতকৌমুদী 
কেতি। তীত্্নধী, শ্তাম! তপ্তকাঁঞ্চনবর্ণ। “তণ্তকাঞ্চনবর্ণাভা স ্তী শ্তামেতি কথ্যতে” ইতি 

বটে সুমৃষ্টে বিশেষমাঁজিতে মণিকুগুলে যন্তাঁঃ সা তাদৃশী কা ত্বমূ দীর্ঘমত্যর্ঘধ ধ্যায়সি চিন্তযসি, 

আতুবা গীড়িতেব চ কন্মাৎ্চ শোচসি ॥১৭ 

কথমিতি। হে ু মধ্যমে। বীরত্তির্নতাভিভূণৈশ্চ আবৃতে অম্মিন্ কৃপে বথঞ্চ পতিতাসি, 
ত্বং কম্ত চ ছুহিতা, এতৎ সর্ধং সত্যং বদ ॥১৮॥ 

ঘ ইতি। যোইসৌ দেবৈহতান্ দৈত্যান্ সপ্তীবন্তা বিগ্যয়া জীবধিত্ব! উ্থাপষতি ॥ অহ্ং 
তন্ত শুত্রস্ত কন্যা। স শুক্রঃ নৃনং নিশ্চিতমেব, মাঁমত্র পতিতাং ন বুধ্যতে, তথাত্বে্বশ্ত- 

মেঝবৌদ্বরেদিতি ভাবঃ ॥১৯| 

এষ ইতি । হে বাঁজন্। অসাধাবণাকাবদর্শনাদেব বাজত্বেনানুমানমূ। অসন্মিন্ পাঁণো 
গৃহীত্ব!। ত্বং কুলীনঃ সৎকুল এবোঁৎপন্নে, মে মতঃ, অতঃ স্পর্শে ন দোঁষ ইত্যাশযঃ ॥২০| 

ভারতভাবদীপঃ 
গীষতেইন্মাদিত্যুদপানং কৃপম্ ॥১৫। বন্ধনা! মঞ্জুনা ॥১৬ শ্যামা যোড়শবাধিকী যৌবনা- 

দেখিষাই তিনি মধুর বাঁক্যে আশ্বস্ত করি, দেবীরূপিনী সেই কন্তাটীর নিকট 
জিজ্ঞাসা কৰিলেন-_-॥১৩॥ 

“তুমি কে? তোমার নখগুলি তাত্রবর্ণ, শরীন্বের বর্ণ তপ্ত স্বর্ণের মত, মণিময় 
কুগুল ছুইটী পরিমাজিত, তুমি গুকতর চিন্তা করিতেছ কেন? আর গীড়িতের 

ন্যায় শোকই বা করিতেছ কেন ?॥১৭॥ 
লতা ও তৃণে পরিপূর্ণ এই কুপের ভিতরে তুমি কি করিয়া! পড়িয়া গেলে? তুমি 

কাহার কন্তা! ? সুন্দরি! এই সকল বিষয় সত্য বল” ॥১৮া 
দেবযানী বলিলেন--“ঘিনি স্জীবনী বি্ভার বলে দেবগণনিহত দৈত্যগণকে 

রাচাইযা উঠাইযা! থাকেন; আমি সেই শুক্রাচার্যের কন্তাঁ, তিনি নিশ্চঘই 
আমাকে কূপে পতিত বলিষ! জানিতে পারেন নাই ॥১৯॥ 



পর্বরণি ষট্যপ্রিতমোহ্ধ্যায়ঃ। ৮৬৩ 

জানাধি ত্বামহং শান্তং বীর্য্যবন্তং মনব্বিনমূ। 
তম্মন্মাং পতিতামস্মাৎ কুপাছুদ্ধভূযর্থসি ॥২১। 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 

তামখো! ত্রান্ধণীং কন্যাং বিজ্ঞায় নহুষাঁতুজঃ। 
গৃহীত্ব! দক্ষিণে পাঁণাবুজ্জহার ততোহবটাৎ ॥২২॥ 
উদ্ধৃত্য চৈনাং তরসা তম্মা কুপান্নরাধিপঃ। 

আমন্তয়িত্থ। স্থুঞ্রোণীং যষাতিঃ স্বপুরং যযৌ ॥২৩ 
গতে তৃ নাহুষে তন্মিন্ দেবধান্যপ্যনিন্দিতা | 

উবাচ শোকদন্তপ্ত। ঘৃণিকামাগতাং পুরঃ ॥২৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
জানামীতি। শীন্তং শমগ্ডণান্বিতম্, অতঃ স্পর্শেখপি নাশঙ্কা » বীধ্যবন্তম্ঃ অত উদ্ববণে শ্তিঃ, 

যনদ্থিনং গ্রশন্তমনসমূ অতণ্ঠ দষান্ভীতি ভাবঃ 1২১। 
তামিতি। অো নহ্যাত্মজো বযাঁতিঃ, তাম্; ত্রাহ্মণভ্রেষমিতি ব্রাহ্মী তাং কন্যাং বিজ্ঞায়, 

দু্দিণে পাণো গৃহীত্থা, ততঃ অবটাদ্গর্ভাৎ তামুজহবি। "গত্তীহবটো” ইত্যমবঃ 1২২। 
উদ্ধৃত্যেতি। নবাঁধিপো ববাতিঃ, তবসা৷ বলেন, তন্মাৎ কৃপা, এনাং হুশ্রোধীং শোতননিতন্থাং 

দে্ব্যানীমুদ্ধত, আমন্ত্রিত “যাঁমি? ইত্যাপৃচ্ছ্ স্বপুবং যযৌ ॥২৩| 
গত ইতি । তন্দমিন্ নাহুষে ষষাতৌ গতে সি দাঁবিত্র্যাৎ শোকেন অন্তপ্তা অনিন্দিতা দেবযানী, 

পুর সম্মুখে আগিতাং স্বান্বেষণা ষৈবোপস্থিতা ঘৃণিকাং তদাখ্যাং দাসীমুবাঁচ 0২৪ 
ভারতভাবদীপঃ 

বঢা। স্থযুষ্টানি দিব্যানি 1১৭] বীকঝো লতাঃ 1১৮--২১  অবটাৎ গর্ভীৎ | ॥২২-_২৩া 

বাজা। এই আমার রক্তবর্ণ দক্ষিণ হস্ত; আপনি এই হাতথানি ধরিযা 

আমাকে তুলুন; আমি মনে করি, আপনি নিশ্য়ই সংকুলোৎপন্ন 
হইবেন ॥২০ 

আরও আমি অনুমান করি, আপনি শান্ত, বলবান্ ও মনস্বীই হইবেন € সুতরাং 
আপনিই আমাকে এই কূপ হইতে তুলিবার যোগ্য” ॥২১। 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_-তাহার পর যযাতি, তাহাকে ব্রাহ্মণের কন্তা 

জানিয়া তাহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া, সেই গর্ত হইতে তাহাকে উত্তোলন 
করিলেন ॥২২॥ 

বাতি রাজা নেই কুপ হইতে বলপুর্বক সুন্দরনিতম্বা৷ দেবযানীকে উদ্ধার 
করিষা, তাহার অনুমতি লইযা আপন রাজধানীতে চলিযা গেলেন 7২৩ 

* অতঃ পবদ্ একাদশ শ্লোকাঃ লাক্ষিণাত্যপুন্তকে অিকা দৃইক্ছে । 
৬ 



৮৪৪ মহাভারতে আঁদ- 

দেবধান্ত্যুবাঁচ। 

ত্বরিতং ঘূর্ণিকে ! গচ্ছ শীন্রেমাচচ্ছ মে পিতুঃ। 

নেদানীং সন্প্রবেক্ষ্যামি নগরং বৃষপব্র্বণঃ ॥২৫।॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 

সা তত্র ত্বরিতং গত্বা ঘৃণিকাহনুরমন্দিরমূ। 
দষট। কাব্যমুবাচেদং সন্্যাবিষ্টচেতনা ॥২৬| , 
আচক্ষে তে মহাত্রন্ষন্! দ্রেবযাঁনীং বনে হতামৃ। 

শন্মিষ্টয়া মহাভাগ ! ছৃহিত্রা রুষপর্ববণঃ ॥২৭॥ 

শ্রত্থা দুহিতরং কাব্যস্তত্র শল্মিষট। হতাম্। 
বব! নির্ধযৌ ছুঃখাম্মার্গমাণঃ সুতাং বনে ।২৮। 

ভারতকৌমুদী 
ত্বরিতমিতি। হে ঘৃণিকে! ত্ববিতং গচ্ছ, পিতুঃ সমীপে মে বৃত্তান্তমূ, শীদ্রমাচক্ষ ব্রৃহি। 

অহমিদানীমেব বৃষপর্কণে। নগবং ন সম্প্রবেক্ষ্যামি 1২৫॥ 

মেতি। সা ঘৃরিকা, তত্র তদানীমেব ত্ববিতম্ অস্থবমন্দিবং গন্বা, কাব্যং সততরং দৃ্টা, সম্ত্রমেণ 

ব্যস্ততয়৷ আবিষ্টচেতন! আক্রান্তচিত্ত! সতী, ইদমুবাচ ॥২৩॥ 
আচক্ষ ইতি। হে মহাব্রহ্ষন্! প্রশস্তত্রাঙ্গণ | "পুণ্যো মহাব্রদ্ধসমৃহভুষ্£* ইতি ভাট- 

কাব্যাদাবপি দর্শনাঁৎ “শঙ্ঘে তৈলে তথ মাংনে বৈদ্ধে জ্যৌতিষিকে দ্িজে। যাত্রায়াং পথি 
নিদ্রায়াং মহচ্ছঝে! ন দীয়তে ।” ইত্যুক্তিস্ত প্রায়িকা। মহাঁভাগ! বৃষপর্বণো দুহিত্রা শশিষ্টয়া 
বনে উদ্ধানে দেবষানীং হতাং তাডিতাম্ তে তৃভ্যমাচক্ষে ব্রবীমি ॥২৭| 

অত্বেতি। কাব্য: শ্ুত্রঃ, দুহিতবং দেবযানীম্, শঙ্গিষ্ঠযা হতাঁং তাড়িতাং শ্রত্বা, তত্র তদানীমেব 

যযাতি চলিষ1! গেলে, ঘৃণিকানামে একটা দাসী দেবযানীর অন্বেষণে আসিয়া 
তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল; তখন দারিদ্রযহ্ঃখে ছুঃখিতা দেবযানী তাহাকে 
বলিলেন ॥২৪॥ 

দেবযানী বলিলেন--“ঘৃপ্রিকা | সত্র ঘাও, যাইয়া পিতৃদেবের নিকট « 
আমার এই বৃত্তান্ত শীঘ্র বল। আমি এখনই বৃষপবর্ধার ভবনে প্রবেশ করিব 
না? ২৫) 

বৈশম্পান বলিলেন-_ধূর্ণিকা তখনই অন্ুররাজের বাড়ী যাইয়া, শুক্রাচার্ধ্যকে 

দেখিথাঁ, ব্যস্ত চিন্তে এই কথা বলিল-_॥২৩ 

“মহাশয ! আপনাকে বলিতেছি শুনুন, রাজা বৃষপর্ববার কন্তা শঙ্মিষ্ঠা উদ্ভানের 
_ভিতরে দেববানীকে আহত করিয়াছে ॥২৭। __ ___ 

(২৭) আচচক্ষে মহাপ্রাজং দেবযানী ম্.*" [ 



র্ববণি ঘট বতিতমোহধ্যায়ঃ। রি 
দূ ু হিতরং কাব্যো দেবযানীং ততো বনে। 
বাহুভ্যাং সম্পরিহজ্য দুর্ঘখতো বাঁক্যমত্রবীৎ ॥২৯॥ 
আত্মদোফৈগরিয়চ্ছন্তি সর্ব হুঃখন্খে জনাঃ। 
মন্যে ছুশ্চরিতং তেহস্তি যস্তেম্ং নিষ্কৃতিঃ কৃতা ॥৩০। 

দেবযান্থ্যবাঁচ। 

নিষ্কৃতির্মেহস্ত বা মাস্ত শুণুঘাবহিতো মম | 
শল্মিঠয়া যদুক্তান্মি দুহিত্রা বুষপর্ব্বণঃ ॥৩১॥ 

ভারতকৌমুদী 
দৃষ্টেতি। ততঃ কাব্যঃ শুক্রঃ, বনে তশ্মিন্,গ্ানে, দুহিতবং দেবধানীং দৃষ্টা, দুঃখিতঃ সন, 

বাহুভ্যাং সম্পবিঘজ্য আলিঙ্গ্য, বাক্যমব্রবীৎ ॥২৯| 

আজ্মেতি। হে দেবযানি। সর্বে জনা, আত্মদৌধষৈনিজদোষগুগৈ: দৌষপদং গুণ- 
স্তাপ্যুপলক্ষণং সুখন্তাপি নিষমনোঁক্তেঃ, দুঃখহুখে, নিষচ্ছন্তি নিয়তীকুর্বস্তি। অতএব তে 

দুশ্চবিতং কিঞিদন্তীতি মন্তে, যন্ত ছুশ্গবিতন্ত, ইযং নিষ্কৃতিঃ কৃপপাতিনবপঃ প্রারযশ্চিতম, শশিষঠয়া 
কৃতা অনুষ্ঠাপিত| ॥৩০। 

নিষ্কৃতিবিতি। মে মম নিদ্কতিঃ কষ্টভোগেন প্রায়িশ্চত্বমচ অন্ত বামা অস্ত, তত্র ন 

কিঞ্বিদ্ধামীতি ভাঁবঃ। বৃষপর্বণো দুহিত্রা শঞ্মিষ্টয] যৎ উক্তান্মি, অবহিতঃ জন্, মম মুখাৎ তৎ 
শৃণুঘ |1৩১। 

ভারতভাবদীপঃ 
ঘৃণিকাং দাঁসীম্ ॥২৪-_২৬| হতাঁং তাঁডিতাম্ ॥২৭--২৯| নিষচ্ছস্তি গ্রযচ্ছত্তি। আত্ম- 
দোবৈর্বেতুভিঃ ন্ববর্মভিবেব সুখছুঃখে জনাঁৎ প্রাপ্যেতে, ন তু জনন্তাপবাধ ইত্যর্থঃ। 
এতদেবাহ-মন্তে ইতি। নিষ্কতিঃ ফলভোগেন নিবসনম্ ॥৩০--৩১| তীদ্ষং মর্মভিৎ, 

শুক্রাচার্ধ্য আপন কন্যা দেবযানীকে শঙ্সিষ্ঠা আহত করিয়াছে শুনিষা, তখনই 
ছুঃখের সহিত তাহার অন্বেষণে সত্বর উদ্ভানে চলিয়া গেলেন ॥২৮| 

তাভার পর, শুক্রাচার্ধ্য উদ্ভানের ভিতরে কন্ঠা দেবযানীকে দেখিষা, ছঃথিত 

হইয়া, বাহুযুগল ছারা তাহাকে আলিঙ্গন করিয়! এই কথা বলিলেন-1২৯॥ 
“সকল লোকই নিজের দোষ ও গুণে ছুঃখ ও সুখ ভোগ করে; সুতরাং 

দেবযানি! আমি মনে করি--তোমার কোন দোষ ছিল; যাহার এই প্রাষশ্চিত্ত 
শশ্মি্ঠা করাইয়া দিয়াছে” ॥৩০ 

দেবযানী বলিলেন--“আমার প্রায়শ্চিত্ত হউক বা না হউক, বৃষপবর্বার 
কন্তা শম্মিষ্ঠা আমাকে যাহা বলিরাছে,। আপনি মনোযোগ দিয়া তাহা 
শুনুন ॥৩১। 



৮৬৬ মহাভারতে আাদি- 

সত্যং কিলৈতৎ সা প্রা দৈত্যানামসি গায়নঃ। 

এবং হি মে বথয়তি শল্মিষঠা বার্ষপর্ববণী। 

বচনং তীক্ষপরুষং ক্রোধরক্তেক্ষণা ভূশম্ ॥৩২। 

স্তবতো ছুহিতা নিত্যং যাঁচতঃ প্রতিগুূতঃ | 

অহন্ত স্তরমানম্য দর্দতোইপ্রতিগৃূতঃ ॥৩৩॥ 

ইতি যাগাহ শর্মিষ্টা ঢুহিতা বৃষপর্ব্ণঃ। 

ক্রোধসংরক্তনযনা দর্পপুর্ণা পুনঃ পুনঃ ॥৩৪ 

যগ্য স্তবতস্তাত ! ছুহিতা প্রতিগৃদ্ুতঃ 

প্রনাদয়িষ্যে শঙ্গিষ্ঠা িত্যুক্তা তু সথী ময়া ॥৩৫॥ 

ভারতকৌমুদী 

সত্যমিতি। স| শর্গি্টা এতৎ কিল সত্যং গ্রাহ কিমিতি কাকু, যত্বং দৈত্যানাং গাষনঃ 

স্বতিপাঠক; অসি। গাঁষন ইতি শিল্পর্থে "থ্যুই চ” ইতি ধু, বৃষপর্রণঃ অপত্যমিতি 

বারষপর্বনী শর্িষঠা, ভূশং কোধবক্তেক্গণা সতী, তীন্মৎ মর্্মবিদাবকঞ্চ তত পকষং নিষবঞ্চেতি তত" 

দৃশম, এবং হি বচনং মে কথয়তি। বট্পদমিদং পদ্ভন্ 0৩২॥ 

কিং তথ্চনমিত্যাহ--স্তবত ইতি । হে দেবধানি ! ত্বমূ নিত্যং স্ববতো যাঁচতঃ প্রতিগৃহুতণ্চ 

জনন্ত ছুহিতা, অস্ত স্ুযুমানন্ত দত; অপ্রতিগৃতূতশ্চ জনন্ত ছুহিতা ॥৩৩ 

ইতীতি। বৃহপর্বণে! ুহিতা শঙ্সিষঠা, ক্রোবসংবক্তনযনা দর্পপূর্ণা চ সতী, ইতি পুনঃ পুনর্মাম্ 
আহ ব্রবীতি সম ॥৩৪। 

যদ্দীতি। হে তাত। অহং যদি স্তবতঃ প্রতিগৃ্ুতশ্চ ছুহিতা শ্তাম্, তর্দা অন্থনযেন তাং 

শন্দিঠাং প্রসাদযিত্তে ) ময়া তু তন্তাঃ কাচিৎ সখী ইত্যুক্তা ॥৩৫1 

সেকি একথা সত্যই বলিয়াছে যে, “আপনি দৈত্যগণের স্ততিপাঠক 11” 
বৃষপর্ব্বার কন্যা শ্মিষ্ঠ। ক্রোধে আরক্তনযন হইয়া, আমার মর্্বিদারক এইবপ 

নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়াছে ॥৩২॥ 
“যে লোক নর্ববদা স্তব করে; প্রার্থনা করে এবং প্রতিগ্রহ করে, তুই তাহার 

কন্তা ; আর, ধাহার স্তব করা হয়, যিনি দান করেন এবং প্রতিগ্রহ করেন না; 
আমি তাহার কন্তাঃ ॥৩৩। 

বৃষপবর্বার কন্তা শশ্ষিষ্ঠা ক্রোধে আরক্তনয়ন ও দর্পে পরিপূর্ণ হইয়! বার বার 
আমাকে এই কথা বলিষাছে ॥৩৪॥ 

“বাবা! আমি যদি স্তাবক ও প্রতিগ্রহোপজীবীর কন্াই হই, তবে আমি 
অনুনয় করিয়া! শশ্দিষ্ঠাকে প্রসন্ন করিব, এই কথ! আমি ভাহার সথীকে বলিয়। 
দিয়াছি ॥৩৫॥ 

জজ স। দসপগগন আদ» 



পূর্ববণি ফট ষিতমোহধ্যায়ঃ | ৮৩৭ 

উক্তাপ্যেবং ভূশং মাং সা নিগৃহ বিজনে বনে | 
কুপে প্রক্ষেপয়ামাস প্রক্ষিপ্য গৃহমাগমৎ ॥৩৬॥ 

শুক্র উবাচি। 

স্তবতো হুহিতা ন ত্বং যাচতঃ প্রভিগৃহ্তঃ | 
অস্তোতুঃ জ়মানস্য ভুহিতা দেব্যান্তসি ॥৩৭॥ 
বৃষপবর্বব তদ্বেদ শক্কো বাজা চ নাহুষঃ। 
অচিস্ত্যং ব্রহ্ম নিন মৈশ্বরং হি বলং মম ॥৩৮॥ 
জানাঁমি জীবিনীং বিগ্ভাং লোকেহম্মিন্ শাশ্বতীং গ্রবমৃ। 
মৃতঃ সঞ্জীবতে জন্তূর্ধবা কমললোচনে ! 1৩৯) 

ভারতকৌমুদী 
উক্তেতি। সা শঙ্িষ্ঠা বিজনে বনে এবমুক্, ভৃশং নিগৃহাপি অত্যন্থমপমান্যাপি বৃপে মাং, 

প্রন্মেপয়ামাস, গ্রক্ষিপ্য চ নিবপেশমেধ গৃহ্মাগমৎ্ 1৩৬1 

স্তবত ইতি। হে দেবযানি। তং স্তবতো! যাচতঃ প্রতিগৃষ্ুতশ্চ জনন্ত ন দুহিতা ইতি 
শঙ্িষঠাবাউ মাত্রনিষেধঃ। অপি তু সর্বত্রৈব অন্তোতুঃ সর্ব্রৈবেধ চ দ্ৃষমানন্ত জনন্ত ছুহিতৈবা- 
শীতি তত্মুক্তম্ ॥৩৭॥ 

বৃষেতি। যমাতরিত্য শঙ্গিষ্টাযা গর্বাঃ স বৃষপর্বৈব, শক্র ইন্্ঃ১ বাজ! নাহষো৷ যযাতিশ্চ, তৎ্ঃ 
বেদ জানাতি ; দেবান্থবযুদ্ধে শক্রবৃষপর্বণোঃ শক্রপন্ীধযঘাতেশ্চপ্রত্যন্গীকবণাদিতি ভাঁবঃ | যত, 
অচিস্ত্যং “যন্মনসা ন মন্থুতে' ইতি শ্রুতেঃ, নিহ্ন্ঘম্ অদ্বিতীঘম্, “একমেবাছিতীযম্” ইতি শ্রতেঃ, 
এশ্বর স্বার্থে অপ প্রত্যবাঁক্ষগদীশববন্ববপধ) ত্র হি মম বলম্, ্রন্িজঞক়াৎ। এবধ অসাধাবণবলবান্ 
ন কঞ্চিৎ ততৌতি সর্বৈবেব চ জ স্কুযত ইতি ভাবঃ ॥৩৮| 

নু ব্র্থ বলং তাঁবদদৃষ্টসূ দৃষ্টস্ধ তে বিং নাম বলমন্তীত্যাহ-_-জানামীতি। অশ্বিন লোকে 
অহমেব, শাশ্বতীং চিবস্থাধিনীমূ, ভীবিনীং সক্ীবনীং নাম বিদ্বাম্ ক্রবং ভানামি। হে 

কমললোচনে । যযা বিদ্যয়া মৃতে। জন্কঃ প্রাণিমাত্রমেব সপ্ভীবতে 1৩৯] 

ভারতভাবদীপঃ 
ষতঃ পরুবং নিষ্ঠবাক্ষরম্ ॥৩২--৩৩| ইন্দং পূর্ববোভ্তম্ ॥৩৪--৩৭॥ নাহুষো যযাতিঃ। যম 

শম্গিষ্ঠা এই নিজ্জন উদ্ভানে এইকপ বলিধা অপমানিত করিঘা, তাহার পরেও 

আবার আমাকে কূপের ভিতরে কেলিরা দির! চলিবা গিরাছে ॥৩৬| 

শুক্রাচার্য্য বলিলেন--“দেবযানি ! তূমি স্তাবক; ঘাচক ও প্রতিগ্রহোপভীবীর 
কন্তা মহ; কিন্তু বিনি কাহারও স্তব করেন না এবং ৰকলেই বাহার স্তর করে, ভুমি 
তীহাক্সই কন্তা 1৩৭। 

অস্থররাজ বৃষপবরবা, দেবরাজ ইন্দ্র এবং অন্রস্তরাজ ঘযাতি-ইহারাই তাহা 
জ্ঞানেন যে; অচিন্তনীয়, অদ্বিতীঘ এবং জগদীশবর ত্রহ্ধই আদার বত 



৮৩৮ মৃহাভাবতে আদি- 

কখনং স্বগুণানাঞ্চ কৃত্বা তপ্যতি সঙ্জনঃ। 

ততো বক্ত,মশক্তো হস্মি ত্বং মে জানাঁদি যদ্বলম্ ॥৪০| 

তন্মাদুতিষ্ঠ গচ্ছামঃ স্বগৃহং কুলনন্দিনি !। 

ক্ষমাং কৃত্বা বিশালাক্ষি। ক্ষমাঁসারা ছি সাঁধবঃ ॥৪১।॥ 

যচ্চ কিঞ্ি€, সর্ধবগতং ভূমো বা যদি বা দঁবি। 
তম্তাহ্মীশ্ববো নিত্যং তৃষ্টেনো্তঃ স্বয়নভুবা ॥৪২॥ 
অহং জলং বিমু্চামি প্রজানাং হিতকাম্যয়৷ ৷ 

পুষ্তাম্যোযধয়ঃ সর্ববা ইতি সত্যং ত্রবীমি তে 8৩| 

ভারতকৌমুদী 
কখনমিতি। সঙ্জনঃ ন্বগুণানাং কখনং শ্লাঘাং কৃত্বা তপ্যতি। তত এবাহং স্বগুণান্ 

বক্ত,যশক্তোহস্মি , বিশেষতশ্চ যদ্যস্মাৎ ত্বমেব মে বলং জানাসি 0৪০॥ 

তম্মাদিতি। হে কুলনন্দিনি! বংশানন্বকারিণি ! হে বিশালাক্ষি! তন্মাঁ্, উত্ভিষ্ঠ, মাং 

কতা স্বগৃহমেব গচ্ছামঃ, হি যন্মাৎ্ সাধবঃ, ক্ষম! এব সার! ্রেষ্টা বৃত্িেষাং তে ॥৪১1 

য্দিতি। ভূমৌ মত্ত্যে বা, যদি বা দিবি স্বর্গে, সর্বগতং সর্বত্র স্থিতং যচ্চ কিঞিৎ বপ্ত অস্ত; 
নিত্যং সর্বদৈব, অহং তন্ত ঈশ্বরঃ, ইত্যহং তপসা তুষ্টেন শ্বয়ভূবা ব্রহ্দণৈবোক্তঃ। এতচ্চ 
গরস্তাঁছযকীভবিষ্যাতি 1৪২॥ 

্র্মজ্ঞানেন ব্রদ্ধৈকাত্ম্যবোধাদাহ_-অহ্মিতি। অহ্ং প্রজানাং হিতকাম্যযা মেঘে। ভূত্বা 
জলং বিমুঞ্কামি) তথা চন্দ্রো ভূত্বা সর্ববা ওষখয় ওষধীঃ পুধ্ণামি , ইতি তে সত্যং ব্রবীমি 18৩ 

ভারতভাবদীপঃ 
এশ্ববং নিষব্বমগ্রতিপক্ষং বলমস্তি ॥৩৮--৪১॥ ইশ্বরত্বমেবাহ-_যচ্চেতি। স্বযব্ুবা! “তত্বমসী"ত্যা- 

বিশেষত এই জগতে আমিই কেবল চিরস্থাধিনী সম্জীবনী বিগ্া জানি। 
কমলনয়নে ৷ যে বিদ্যার প্রভাবে মৃত প্রাণী পুনরায় জীবন লাভ করে ॥৩৯॥ 

সাধু লোক আপন গুণের প্রশংসা করিযা হুঃখিত হক! থাকেন। তাই 
আমি আপন গণ বলিতে অসমর্থ হইতেছি , বিশেষতঃ) তুমি আমার শক্তি 
জান ॥৪০। 

অতএব দেবযানি ! উঠ, চল, আমরা ক্ষমা কর্সিবা নিজ গৃহে যাই। কেন 
না, সাধু লোকের ক্ষমাই প্রধান গুণ ॥৪১॥ 

মর্ভ্যলোকে অথবা স্বর্গলোকে সর্বত্র যে কিছু পদার্থ আছে, আমি 
সর্বদাই তাহার ঈশ্বর, আমার তপস্তাষ সন্তুষ্ট হইয়। স্বয়ং ব্রন্মাই এই কথা 
বলিয়াছেন ॥৪২।॥ 

৩৯ ৪০) ৪১ ক্লোকাঃ কেষুচিৎ পুস্তকেষু ন দৃশ্যান্তে । 



পর্ববণি সপ্তবস্তিতমোহধ্যায়ও। ৮৩৯ 

বৈশম্পাষণ উবাচ। 

এবং বিষাদমাপন্নাং মন্যুনা সন্প্রগীড়িতাষ্। 

বচনৈ্মধুরৈঃ শ্ক্ষেঃ সাভভূয়ামান তাং পিতা 8৪1 
ইতি শ্রীমহাভারতে শতমাহজ্মযাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ববণি 

সম্ভবে যাঁযাতে ষটষ্টিতমোধ্যায়ঃ ॥০॥ * 
শপশতি চা 

সপ্তযিতমোহ্ধ্যার়ঃ | 

শুক্র উবাচ। 

যঃ পরেষাং নরো৷ নিত্যমতিবাঁদাংক্তিতিক্ষতে। 

দেবযানি! বিজানীহি তেন সর্ববমিদং জিতম্ ॥১| 

এবমিতি। পিতা শুক্র: এবমিখম্ মধুবৈঃ, শরদ্ৈঃ কোমলৈশ্চ, বচনৈ, মন্তানা ঈান্যেন 
বিষাঁদমাঁপন্লাং বিষাঁদেন চ সম্প্রপীড়িতাম্, তাং দেবধানীম্ সাত্তয়ামাস ॥881 

ইতি মহামহোপাধ্যায-ভাবতাচাধ্য-শ্রীহবিদাস সিদ্ধান্তবাগীশভট্ট চার্ধ্যবিবচিতায়াং মহাভারত- 
টীকায়াঁং ভাবতকৌমুদরীসমাখ্যায়ামাদিপর্ববণি সম্ভবে বট্বপ্টিতমোহ্ধ্যাযুঃ 1০। 

ঘ ইতি। হে দেবযানি। যো নরঃ, নিত্যমেব পবেষাম। অতিবাদান্ বাক্যেনাতি- 

ভারতভাবদীপঃ 

দিনা বেদেন কবণেন তৃষ্টেন গুকণেতি শেষঃ ॥৪২| অহং মন্ুবভবং ক্্যশ্চেতি বদন বামদেব ইব 
বস্ত সার্বাক্ম্যান্ুভবমাহ--অহমিতি ॥৪৩---৪৪] 

ইতি শ্রীযহাভারতে আদিপর্কণি নৈলবন্ঠীযে ভাঁবতভাবদীপে বট্বতযোহ্থ্যায়ঃ ৬৬া 

আমি লোকের মঙ্গলের জন্য মেঘ হইয়া জল বর্ষণ করিয়া থাকি, এই কথা 
তোমাকে সত্য বলিতেছি” 1৪৩1 

বৈশম্পীষন বলিলেন- শুক্রাচার্য্য এইবপ মধুর ও কোমল বাকো 
দৈহযবশতঃ বিষপ্না ও ছুঃখার্তা দেবযানীকে আশ্বস্ত করিলেন 1881 

* “**অই্সগ্ততিতমোহ্ধ্যায়ত) ৮" পঞ্চসণ্ততিতমোহ্ব্যায১১ তি" হিস তিভমৌহিবাতে? 

ইতি পাঁঠতেদাঁ;। 



৮৪০ মহাভারতে আদি- 

যঃ লমু্পতিতং ক্রোধং নিগৃহ্াতি হয়ং যথা । 

সূ যত্তেত্যুচ্যুতে সন্ভির্ন যো রশ্মিষু লন্ঘতে ॥২| 

যঃ সমুৎ্পতিতং ক্রোধমক্রোধেন নিবস্যতি 

দেব্যানি ! বিজানীহি তেন সর্ববমিদং জিতম্ ॥৩॥ 

যঃ সমুৎ্পতিতং ক্রোধং ক্ষমষেহ নিরস্ততি । 

যথোরগন্তরচং জীর্ণাং স বৈ পুরুষ উচ্যতে ॥8॥ 

যঃ সন্ধারয়তে মন্য্ুং যোহতিবাদাংত্তিতিক্ষতে | 

যশ্চ তপ্তো ন তপতি দৃঢ়ং লোহ্্থন্য ভাজনম্ ॥৫॥ 

ভার্তকৌমুদী 

ক্রমণানি ভিবস্কাবাঁনিত্যর্থ, তিতিক্ষতে সহতে, তেন ইদং সর্বং জগৎ জিতম্ জগজ্জয ইব 

ক্রোধজয় ইত্যাশযঃ, ইতি ত্বং বিজানীহি। ইখমন্তরাপি জ্রেষম্ ॥১ 

যইতি। যো নবঃ, হ্যং যথা অশ্বমিব, জমুখপতিতং জম্যগুৎপন্নং ক্রোধং নিগৃত্বাতি 

দরময়তি ; সপ্ভিঃ স বস্তা সাঁবথিরিত্যুচ্যতে ; কিন্তু যঃ বশ্মিবু অশ্ববজ্জযু লম্ঘতে সংসজতি, কেবলং 

সযন্তেতি নোচ্যতে ॥২॥ 
যইতি। অক্রোধেন ক্রোধবিপবীতযা! ক্ষম্যা। অন্্বাঁদিবছিবোধে নএ ॥৩| 
যইতি। উবগঃ সর্প] যথা জীর্ঘাং ত্বচং নিবন্ততি, তথা যো৷ নবঃ ইহ জগতি, ক্ষময়া, অমুত্ধ 

পতিতং ক্রোধমূ নিবন্ততি দুবীকবোতি, স বৈ স এব পুরুষ উচ্যতে |8| 
যইতি। যে নবঃ, মন্থ্যং ক্রোধমূ। সন্ধাবযতে নিবাঁবষতি, যণ্চ অতিবাদাঁন্ তিতিক্ষতে 

যশ্চ পরেণ তষ্চোইপি পবং ন তপতি, স সর্ব এব অর্থন্ত পুরুতার্থন্ত দৃঢং ভাজনং ভবতি ॥৫1 

ভারতভাবদীপঃ 
যইতি। অতিবাদানিন্দাবচনাঁনি ॥১| বশ্বিতু ক্রোধফলভূতাম্বাপৎস্থ। পক্ষে স্পষ্টোর্থঃ 

[২। অক্রোধেন ভ্রোধবিরোধিন্তা ক্ষময়া 1৩--৪॥ অর্থন্ত পুকযার্থচতুষ্টযন্ত 1৫| যজেৎ 

শুক্রাচার্য্য বলিলেন_-“দেবযানি ! তুমি ইহা জানিও যে, যে লোক 
সর্বদাই অগ্যের তিরস্কার সহা করে; সে লোক সমস্ত জগৎ জয় করিয়াছে ॥১॥ 

যে লোক অশ্বেরই তুল্য উত্রিক্ত ক্রোধকে দমন করিতে পারে; সাধু 
লোকেরা তাহাকেও সারথি বলিষা থাকেন; কিন্তু যে লাগাম ধরিয়! থাকে; 
কেবল তাহাকে নহে ।২।॥ 

দেবযানি! তুমি ইহা জানিও যে, যে লোক ক্ষমাগুণে ক্রোধকে দূর 
করিতে পারে, সেই লোকই সমগ্র জগৎকে জয় করিয়াছে ॥৩॥ 

সাপ যেমন আপন খোলস দূর করিয়া ফেলে, তেমন যে লোক ক্ষমাগুণে 
ক্রোধকে দূর করিতে পাবে, তাহাকেই প্রকৃত পুকষ বলা হয় ॥৪1 

জানা ভাজা চাতাতাকাছ ভাত ভাঙার ভাঙা খা আাতাাজাখাকত 



পর্ব সপ্তষভিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৮৪১ 

যো যজেদপবিশ্রান্তো মাসি মাসি শতং সমাঃ | 
ন ক্ুধ্যেব্যশ্চ সর্ববস্য তয়োরক্রোধনোহধিকঃ 1৬1 
তন্মাদক্রোধনঃ শ্রেষ্ঠঃ কামক্রোধো বিগহিতোৌ | 
তুদ্বস্য নিচ্ষলান্যেব দানযজ্ঞতপাংসি চ ॥৭॥ 
তম্মাদক্রোধনে যজ্ঞতপোদানফলং মহ । 

ভবেদসংশয়ং ভদ্রে! নেতরম্মিন কদাচন ॥৮॥ 

ন যতির্ন তপন্ধী চ ন যন্া ন চ ধর্মভাকু। 
ক্রোধস্ত যো বশং গচ্ছেতস্ত লোকদ্য়ং ন চ ॥৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
যইতি। যে! নবঃ অপবিশ্রাস্তঃ সন্, শতং জমা বৎসবান্ যাবৎ মাসি মাসি যজেৎ 

পিতৃভ্যো৷ দগ্ঘাৎ “মাসি মাস্তপবপক্ষন্তাঁপবাহ্ঃ শ্রেষান্” ইত্যাপস্তন্ববচনাৎ ১ যশ্চ সর্বত্তৈব অন্বন্ধে 

ন বুধ্যেৎ্ তয়োর্মিধ্যে অক্রোধনঃ, অধিক: শ্রেয়ান্ 1৬| 

তন্মাদিতি। ভুদ্বস্তেতি কামুকস্তাপ্যুপলক্ষণং কাঁমক্রোধাবিত্যুক্তত্বাৎ। নিগ্বলান্তেবেতি 
চিন্তন্ত বিশেষবিক্ষেপাঁদিতি ভাব2॥৭| 

তন্মাদিতি। হে ভন্ত্রে! অক্রোধনে অকামুকে চ জনে। ইতবস্মিন ক্রৌধনে 
কামুকে চ ৮ 

নেতি। যো জন; ক্রোঁধস্ত বশং গচ্ছেখ স যতিজিতেক্্রিযো ন, তগন্থী ন, যজ 
যাঁজিকো ন, তীর্ঘনানাদিনা ধর্মভাক চ ন ভবতি। লোকদ্বযং স্থুখকরং ন ভবতীত্যর্থঃ ॥৯॥ 

ভারতভাবদীপঃ 
পিতৃষজ্ঞেন, “তন্মান্মাসি মাসি পিতৃভ্যঃ ক্রিয়তে” ইতি শ্রতেঃ। এতেন অন্যযজ্ঞেভ্যঃ 

যে লোক ক্রোধ নিকদ্ধ রাখে, যে লোক পরের তিরস্কার সা করে এবং যে 

লোক অন্য ছারা উৎগীভিত হইয়াও অন্যকে উৎগীড়িত না করে, তাহারাই প্রকৃত 
পুরষার্থ চতুষ্টয়ের পাত্র 1৫1 

যে লোক পরিশ্রীন্ত না হইয়া, শত বৎসর যাবৎ প্রত্যেক মাসে পিতৃশ্রাদ্দ করে 
এবং যে লোক কাহারও উপরে ক্রোধ কৰে না; এই ছৃ'যের মধ্যে ক্রোধহীন 

লোকই প্রধান ॥৬। 
অতএব ক্রোধহীন লোকই শ্রেষ্ঠ; কিন্ত কাম ও ক্রোধ অত্যন্ত নিন্দিত। 

স্ৃতয়াং জুদ্ধ ও কামুক লোকের হজ্ঞ, দান ও তপন্তা নিক্ষল হইয়া যায় 1৭1 
ভদ্র! কাম ও ক্রোধহীন লোকের বজ্। তপন্তা ও দানে নিশ্চঘই 

বিশেষ ফল হইয়া থাকে; কিন্তু কামুক ও ক্রোধশীল লোকের কখনও সে ফল 
হব না ৮ 

৭ ইত: প্রভৃতি পঞ্চ শ্লোক কতিপয়পুত্তকে ন দৃহত্তে। 
১০৬ 



৮৪২ মহাভারতে আঁদি- 

পুদ্ধো ভূত্যঃ সুন্দ্ভ্রাতা ভার্্যা ধর্মমস্চ সত্যতা । 

তন্তৈতান্যপযাস্তন্তি ক্রোধশীলম্ত নিশ্চিতম্ ॥১০।॥ 

য কুমাবাঃ কুমার্য্যস্চ বৈরং কুযু'্টরচেতসঃ | 

ন তৎ প্রাজ্ঞোহনুকুর্বাত ন বিছুত্তে বলাবলমৃ ॥১৯॥ 
দেবযান্যুবাচ। 

ব্দোহং তাত ! বালাপি ধন্নীণাং যদিহাত্তরমূ। 

অক্রোধে চাঁতিবাদে চ বেদ চাপি ব্লাবলম্ ॥১২॥ 

স্বরৃত্তিমননুষ্ঠায় ধর্মমনুৎস্জ্য ততৃতঃ। 

শিষ্যন্যাশিষ্যবৃতেস্ত ন ক্ষত্তব্যং বুভৃষতা! ॥১৩॥ 

ভারতকৌমুদী 
গুত্র ইতি। জত্যত| সত্যপবায়ণতা। এতাঁনি পুত্রাদীনি, তন্ত ক্রোধশীলন্ত, নিশ্চিতমেব 

'অপযাস্তস্তি স্বন্ববর্তব্যত্রষ্টানি ভবস্তীত্যর্থ; ॥১০। 

য্দিতি। অচেতসো! বিবেকশৃন্তাঃঃ কুমাঁবা বালকাঁ% কুমার্যে। বালিকাশ্ঠ, পরম্পরং যৎ 

'বৈরং কুযু্ণত প্রীজো। জনন্ততনুকুরবাতি। যেন হি তে কুমারাদয়ঃ, বৈরস্ত বলাবলং ন 

বিদুঃ ॥১১। 

বেদেতি। হে ভাত! বালাপ্যহম্ ইহ্ ধর্মীণাং যৎ আস্তরং তত্বমস্তি, তত বেদ জানামি। 

অক্রোঁধে ক্ষমাঁযাম্ঠ অতিবাদে তন্মিবন্ধনক্রোঁধে ৮, বলাঁবলমপি চ বেদ ॥১২॥ 

স্বেতি। স্ববৃত্তিং গুরুজনসন্লিখানে নঅতাদিব্যবহারমূ, অননুষ্ঠায়। অতএব তত্বতে! যথার্থত 

ভাঁরতভাবদীপঃ 
পিতৃযজ্ঞং শ্রেষ্ঠ ইতি ক্চিতম্ ॥৬--১০॥ যদ্দিতি। অচেতসে! মৃঢাঃ। বাল্যাৎ শশা 

কতমন্মাভিঃ গ্স্তব্যমেবেত্যর্থ; ॥১১--২৬] 

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্কণি নৈলকণ্ঠীযে ভাবতভাঁবদীপে সপ্তযা্টতমোহধ্যায়ঃ ॥৬৭॥ 

যে লোক ক্রোধের বশবর্তী হয়, সে লোক জিতেক্দ্রিয়। তপস্বী, যাজ্ধিক এবং 
অন্ প্রকারে ধাম্মিক হইতে পারে না এবং তাহার ইহলোক বা পরলোক স্ুখজনক 
হয় না ॥৯। 

ক্রোধী লোকের পুত্র, ভৃত্য, সুহৃদ্, ভাতা, ভার্ধ্যা, ধর্ম ও সত্যপরায়ণতা-_-এ 
সমন্তই নিষ্ষল হইয়! বায় ॥১০1 

বুদ্ধিহীন বালক ও বালিকার! পরস্পর যে বিরোধ করে, বুদ্ধিমান লোক তাহার 
অনুকরণ করিবেন নাঁ। কেন না, সে বালকপ্রভৃতি সে বিরোধের কোন দোষ-গুণ 
বোঝে না”? ॥১১॥ 

দেবযানী বলিলেন_-“পিতঃ ! আমি বালিক! হইলেও ধর্মের নিগুঢ় তত্ব জানি 
এবং ক্ষমা ও ক্রোধের দোষ-গুণও জানি ॥১২)॥ 



“পর্করি" সপ্তবষ্িতমোহধ্যায়ঃ়। , ৮৪৩ 

প্রেম্বঃ-শিষ্যঃ স্ববৃত্তিং হি বিস্জ্য বিফলং গত 

তম্মাৎ সন্কীর্ণরৃত্তেষু বাসো ময় ন রোচতে ॥১৪॥ 

পুমাংসো যে হি নিনান্তি বৃত্তেনাভিজনেন চ। 
ন তেযু নিবসে€ প্রাজ্ঞঃ শ্রেয়োহ্থী পাপবুদ্ধিযু ১৫) 

যে ত্বনমভিজানন্তি বৃত্তেনীভিজনেন ব1। 

তেষু সাধুষু বস্তব্যং স বাসঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ॥১৬॥ 
স্থযক্িতপরা নিত্যং বিহীনাশ্চ ধনৈর্বরাঃ | 
রৃত্তাঃ পাপকর্মাণশ্চগ্তালা ধনিনোহপি চ॥১৭। 

ভারতকৌুদী 
এব ধরে বান অতএব চ অশিয্যবৃত্তেঃ শি্ন্ত সন্বন্ধে, বুভৃষত! গুবতবিতৃমিচ্ছতা 
জনেন, ন কষত্তব্যমূ। অতএবানম্মীভিরপি মহোছতায়াং শশিষ্ঠায়াং ন ক্ষম্তব্যমিতি ভাঁবঃ ॥১৩| 

প্রেন্ত ইতি। প্রেস্তো ভূত্যঃ শিষ্কশ্চ, স্ববৃত্তিং কর্তব্যাং প্রভূগুরুসেবাম, বিশ্বজ্য, বিফলং 

বৈফৃল্যং গতে! ভবতি। তন্মাৎ সন্থীর্ণবৃতেযু বিনয়ৌদ্বত্যাদিমিশ্িতব্যবহারেষু বৃষপর্বাদিষু। বাসো 
মম ন রোচতে ॥১৪1 

পুমাংদ ইতি। যে হি পুমাংসঃ, বুত্তেন ব্যবহারেণ, অভিজনেন কুলেন চ প্রতিবেশিনং 
নিন্স্তি; শ্রেয়ো্থী মন্গলার্থী প্রাজে! জন:, পাপবুদ্ধিু তেযু ন নিবসেৎ। অতএব বয়মপি নিন্দৎস্থ 
শনিঠাদিযু ন নিবসাম ইত্যাশয়ং 1১৫ 

যইতি। যে তু জনা, বৃত্তেন ব্যবহারেণ, অভিজনেন কুলেন চ, এনং বাসাধিনম্ 
অভিজানস্তি ) তেষু সাঁধুষু জনেষু মধ্যে, বস্তব্যং বাসঃ কর্তব্যঃ। এব চ বাসঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে 
ততশ্চ অন্নদ্বৃত্তাভিজনয়োরনভিজতাদেষু নাম্মা ভি্বস্তব্যমিত্যভিপ্রায়: ॥১৬| 

* ্থ্যনত্রতিতি। চগ্ডাঁলা ধনিনোহপি চ জনাঁঃ, নিত্যমেব, হযন্ত্রিতা উৎপীড়িতাঁঃ পরে জনা 
যৈস্তে তাদৃশীচ বিহীনাঃ সৎকর্দরহিতাঁঃ, ধনৈরবরাঃ স্বয়ং প্রাধান্তাভিমানিনঃ ছুবুর্তীঃ, পাপকর্ধীশশ্চ 
ভবস্তি। অতএব চণ্ডীলতুল্যেযু এফু ধনিষু ন বন্তব্যমিতি ভাবঃ ১৭ 

,* যে শিশ্ত হইয়াও শিষ্কের মত ব্যবহার ন৷ করিয়] ধর্ম বিসর্জন করে, সে শিষ্কের 
প্রতি গুরুজনের ক্ষমা করা] উচিত নহে 1১৩ 

'বে ভূত্য- ও শিষ্য, আপন কর্তব্য প্রভুসেবাঁ ও গুরুসেবা করে না, তাহারা 
নিক্ষলঃ সুতরাং সে রূপ মিশ্রবৃত্তি শিস্কের মধ্যে আমার বাস করিতে ইচ্ছা 
হয় না 1১৪) 

-*- যে সকল লোক প্রতিবেশীর ব্যবসায় ও বংশ উল্লেখ করিয়! তাহাকে নিন্দা 
ককে। আপন - মঙ্গলার্থী বুদ্ধিমান লোক, পাঁপবুদ্ধি সেই সকল লোকের মধ্যে বাস 
করিবেন না ॥১৫। 
আর; থে সকল ল্োর ব্যবসায় ও বংশের মর্যাদা জানে, সেই সাধুপ্রকৃতি : 

এলোিখের মধ্যেই বাস করিবে সেই বাসই শ্রেষ্ঠ বাস 1১৬ 
টং সি 

হে ছিটিতি 
18 টিটি 



৮৪৪ মহাভারতে আদি- 

নৈব জাত্য। হি চণ্ডালাঃ স্বকর্্মবিহিতৈধিনা । 
ধনাভিজনবি্তান্তু সক্তাশ্চণ্ডালধন্মিণঃ1॥১৮॥ 

অকারণাশ্চ ছেত্যন্তি পরিবাদং বদন্তি তে। 

সাধোস্তত্র ন বানোহস্তি পাপিভিঃ পাপতাং ভ্রজেৎ ॥১৯ 

স্থকৃতে দুক্কতে বাপি যত্র সজ্জতি যো নরঃ | 

্রুবং রতির্ভবেভম্ত তম্মান্দেশং ন রোচয়েৎ ॥২০॥ 

বাগদ্ুরুক্তং মহাঘোবং দুহিতুর্বুষপর্ববণঃ | 

মম মথ্।তি হুদয়মগ্রিকাম ইবারণিম্ ॥২১॥ 

নেতি। জাত্যা হি কেবলজাতিমাত্রেণৈব চণ্ডালা নৈব ভবস্তি ১ অপি তু স্বকর্মবিহিতৈঃ 

স্বোপনিষ্টকন্মানুঠানৈবিনা, ধনাভিজনবিগ্যান্থ সক্ভাঃ জর্ধদা নিবতা অপি জনা, চগ্ালধন্গিণে 
ভবস্তি। অত এঘপি চগ্ডালধন্সিযু বাসে! নোচিত ইত্যাশযঃ ॥১৮| 

অকাবণা ইতি। তে পাঁপিনঃ প্রতিবেশিনঃ যত্র অকাবণা এব সাধুং ছেতস্তি ছিষস্তি সাঁধোঃ 
পবিবাদং বদন্তিচ; তত্র দেশে পাঁপিভিঃ সহ সীধোর্বাসে। নাঁন্তি নোচিতঃ। যেন হি 

ততদংসগগঁৎ সাধুরপি পাপতাং ব্রজেৎ্ 1১৯ 
স্থকৃত ইতি । যো নবঃ, বস্ত্র দেশে, স্থুকৃতে পুণ্যবতি, দুষ্কতে পাপবতি বাপি জনে, সঙ্জতি 

সংসর্গং করোতি ; ততন্ত নরন্ত ঞ্রবমেব তন্মিন্ স্থকৃতে দুঙ্কতে বা রতিবন্থরাগো ভবেৎ) 
তম্মাঘাসায় তং দেশং ন বোচয়েও ॥২০| 

বাগিতি। বুষপর্বরণো ছুহিতুঃ শঙ্গিষ্াযাঃ মহাঘোবং বাচা দুরুত্তং কটুত্বমঃ অগ্নিকামো জনঃ, 
অরণিম্ অগ্য,ৎপাদনকাষ্ঠমিব, মম হৃদযং মথ্নাতি দহতি ॥২১| 

চণ্তাল ও ধনী লোক সর্বদাই পরের উৎগীড়ন করে, কোন সৎকর্ম করে না, 
ধনের বলে বড় হইতে চায় এবং দুর্বৃত্ত ও পাপাচারী হইয়। থাকে ॥১৭| 

কেবল জাতি দ্বাত্বাই চগ্ডীল হয় না; যাহারা আপনাদের কর্তব্য ন৷ 
করিয়া, সর্বদা ধন; বশ ও বিষ্ভাতে আসক্ত থাকে, তাহাবাও স্যায়াহুসারে 

চগ্ডাল ॥১৮।॥ 

পাপিষ্ঠ প্রতিবেশীরা যেখানে বিনা কারণে সঙ্জনের বিদ্বেষ ও অপবাদ করে, 
সেই পাপিষ্ঠদের সহিত সঙ্জনের সেখানে বাস করা উচিত নহে। কারণ, তাহাতে 
সে সঙ্জন ক্রমে পাগী হইবা উঠেন ॥১৯॥ 

যে লোক; যেখানে পুণ্যবান্ বা পাগীর সঙ্গে মিলিয়া বাস করিতে থাকে ; সে 
লোকের ক্রমে সেই পুণ্যে বা পাপে অনুরাগ জন্মিতে থাকে ; স্থৃতরাং পাগীর দেশে 
বাস করিবে না ॥২৭। 

১৯-২০ শ্লৌকৌ কচিনন দুশ্েতে | (২০) তম্মাদ্বেষং ন বোচেৎ। 



পর্ববণি সপ্তয্রিতমোহ্ধ্যায়ঃ। ৮৪৫ 

নহতো৷ দুহরতরং মন্যে লোকেঘপি ত্রিষু। 

যু সপত্ুশ্রিয়ং দীপ্তাং হীনশ্রীঃ পযুপাসতে ॥২২।॥ 
মরণং শোভনং তম্ত ইতি বিদ্জ্জনাঃ বিছুঃ। 

অবমানমবাপ্ধোতি শনৈনীচসমাগমাহু ॥২৩॥ 
অতিবাদা বক্ত.তে। নিঃসরন্তি যৈরাহতঃ শোচতি বাত্র্যহানি | 
পরস্ বৈ মর্মন্থ তে পতস্তি তন্মাদ্বীবো নৈব মুচ্যেৎ পরেষু ॥২৪)॥ 

নিরোহেদায়ুধৈশ্ছিন্নং সংরোহেদ্বগ্ধীমগ্নিনা । 
বাকৃক্ষতঞ্চ ন সংরোহ্দোশরীরং শরীরিণাম্ ॥২৫॥ 

নেতি। ভ্রি্ঘপি লোকেষুঃ। অতো দুফবতবং নিবতিশযছুঃখকরমূ নহি অন্তীতি মন্তে  যৎ 

হীনগ্রীর্টরিদ্রো। জনঃ, দীপ্তামুজ্জলাম। সপত্বত্িষং বিপক্ষসমৃদ্ধিমঠ পয়ুপাদতে কিঞিল্লাভায় 

সেবতে ॥২২॥ 

মব্ণমিতি। যো নব, নীচসমাগমাদ্ধেতো* শনৈনীচেভ্য এব অবমানিম, অবাপ্োতি, তন্ত 
মবণমেব শোভনম্, ইতি বিছজ্জনা বিছুর্মন্যত্তে ॥২৩| 

অতিবাদা ইতি। দুজ্জনানাং বভতঃ অতিবাদাস্তিবস্কাববাক্যানি, নিঃসবস্তি, বৈবতি- 
বাদৈঃ আহতত্তাঁড়িতে৷ জন, বাত্রহানি শোচতি। তে চ দুঞ্জনাঁঃ পবস্ত মর্মস্থ পতন্তি আঘাতায 
চেষ্টস্তে ১ তন্মাদ্বীব উৎসাহী জনঃ, পবেষু শক্রুভৃতেষু ছুঙ্জনেষু, নৈব মুচ্যেৎ সংস্থজেৎ। সংসর্গার্থে 
মুচিরয়ং দৈবাদিক আর্ষঃ ॥২৪॥ 

নিবোহেদিতি। আধুবৈশ্ছিন্নম্ অল্গমঠ নিবোহেৎ্ পুনরুৎ্পছত, অগ্নিনা দর্ধমপ্যলং 
সংরোহেৎ। কিন্ত বাচা ক্ষতং শবীবিণাং চিত্তম/ আশবীবং শবীবস্থিতিপধ্যত্তম১ঠ ন 
সংরোহেৎ ॥২৫| 

অগ্নি প্রজ্ঘলিত করিবার জন্য মানুষ যেমন অরণি ( কান্ঠ ) মন্থন করে, তেমনই 
শশ্গিষ্ঠার দাকণ কটুবাক্য আমার হাদয় মন্থন করিতেছে ॥২১। 

দরিদ্র লোক কিছু লাভের আশায় যে বিদ্বেষী ধনীর উপাসনা করে, ইহা! 
অপেক্ষা ত্রিভুবনেই কিছু ছঃখকর আছে বলিষা আমি মনে করি না ॥২২॥ 

যে লোক নীচ লোকের সহিত সংসর্গবশতঃ ক্রমে অপমানিত হইতে থাকে, 

তাহার মরণই ভাল, ইহা পণ্ডিতের! মনে করেন ॥৯৩| 

হুজ্জনের মুখ হইতে তিরস্কার বাক্য নির্গত হয়, তাহাতে তাভিত হইয়! 
মানুষ দিবারাত্রি শোক করিতে থাকে, আবার ছুর্জনেরা পরের মর্দপীড়া 

জন্মাইবার জন্যও চেষ্টা করে; অতএব উৎসাহী লোক ছঞ্ছনের সহিত সংসর্গ 
কনিবে না ॥২৪॥ 

(২২) -”*যঃ সপত্ুত্িষম্ | ২৪ ইত্যাদঘন্ত্রযঃ শ্লোকাঃ কতিপযপুত্তকে ন দৃষান্তে । 



৮৪৬ মহাভারতে আদি- 

নংরোহতি শরৈবিদ্ধং নবং পরশুনা হতম্। 

বাঁচা দুরুক্তং বীভৎুসং ন দংরোহেত বাকৃক্ষতম্ ॥২৬॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি 

সম্ভবে যাঁধাতে সপ্তষষ্িতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ % 
পাশ 2866 6০ 

অফষফিতঘোহ্ধ্যায়ঃ | 
স্পা 27 

বৈশম্পায়ন উবাঁচ। 

ততঃ কাব্যে ভূগুশ্রেষ্টঃ সমন্যুরুপগম্য হ। 

বুষপর্ববাণমানীনমিত্যুবাচাবিচারয়ন্ ॥১॥ 

নাধর্ম্মশ্চবিতো বাজন্। সগ্ভঃ ফলতি গৌরিব। 
শনৈরাবর্ভ্যমানে হি কর্তৃ হষুলানি কন্ততি ॥২॥ 

সংবোহতীতি। শবৈধিদ্ধমূ অন্দম। পুনঃ সংবৌহতি, পৰশুন| হতং ছিনধান্ম্, পুনর্নবং 
সৎসংরোহতি। কিন্তু বাচ! দুকক্তমেব বাকৃক্ষতম্। অতএব বীভৎসং কুৎ্সিতীভূতং চিততম্ 
ন পুনঃ সংরোহেত ॥২৬॥ 

ইতি মহাঁমহোপাধ্যায়-ভাবতাচার্যয-শ্রীহরিদাঁস সিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচাধ্যবিবচিতাযাঁং মহাঁভারত- 
টাকায়াং ভাবতকৌমুদীসমাখ্যাযামাদিপর্ববণি সম্ভবে অপ্তযষ্টিতমোহ্ধ্যাযঃ ॥৭। 

পে 62 

তত ইতি। ততো! তৃপগ্তশ্রেষ্: কাব্য: শুক্র” সমন্থ্যরদেবযান্যত্তেজনষা ক্রোধ এবোপগম্য 

সাধু অসাধু বা অবিচাঁবযন্, সিংহাসনে আসীনং বৃষপর্বাণম্ ইত্যুবাঁচ|১| 

অস্ত্রে ছিন্ন কিংবা অগ্নিতে দগ্ধ অঙ্গ পুনরায় উৎপন্ন হয় ; কিন্তু প্রাণিগণের প্রাণ 
থাকা পর্য্যন্ত বাক্ক্ষত অঙ্গ আর উৎপন্ন হয় না ॥২৫| 

শরবিদ্ধ অথবা কুঠারচ্ছিন্ন অঙ্গ আবার নূতন জন্মে , কিন্তু কটুবাক্যে বিকলীকৃত 
চিন্ত আর সুস্থ হয় না” ॥২৬৷ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_-তাহার পর, ইজিটিটী ুক্রাচার্ধ্য ক্রুদ্ধ অবস্থাতেই 
উপস্থিত হইয়া, ভাল-মন্দ বিবেচনা না করিযাই, ভিরারনারিজি বৃষপবর্বাকে এই 
কথাগুলি বলিলেন-॥১॥ 

*%* “*উনাশিতিতমৌহ্ধ্যাযঃ,, « * যট্সপ্ততিতমোহ্ধ্যাযঃ১ « ভ্রিসগ্ততিতমোহ্ধ্যাযঃ ইতি 

পাঠীস্তবাণি। 



পর্ববণি অই্্টিতমোহ্ধ্যায়ঃ। ৮৪৭ 

পুত্রেষু বা নণ্ুষু বা ন চ্দোত্ুনি পশ্যতি | 

ফলত্যেব ক্রবং পাপং গুরু ভূক্তমিবোর্রে 0৩) 

বদঘাতয়থা বিপ্রং কচমাদিরনং তদা। 

অপাপশীলং ধর্দজ্ঞং শুশ্রাযুং মদ্গুহে রতম্ ॥8॥ 

শর্িষ্টয়া দেবযানী ক্রুরমুক্তা বহু প্রাভো !। 
বিপ্রকৃত্য চ সংরস্তাৎ কুপে ক্ষিপ্তা মনন্ষিনী ॥৫॥ 

ভারতকৌমুদ্রী 

নেতি। হেরাজন্! চরিতো বিহিত:, অধর্শঃ, পাঁপম্ গৌবিব সছ্ছো! ন ফলতি জন্তানং 

দুখঞ্চ ন জনয়তি। কিন্ত আবত্যমানঃ পুনঃ পুনঃ ক্রিষমাণ: অধর্শঃ শনৈর্নন্দং মন্দম, কত 

ঘু'লানি কৃম্ততি চ্ছিনত্তি ২ 
পুত্রেধিতি। চেদ্যগ্যপি, কর্তা পুর্ববপুণ্যাৎ আত্মনি পাঁপফলং 'ন পণ্ঠতি, তথাপি মুখেন 

ভূক্তং গুরু গুরুপাঁকং ভ্রব্যমত উদব ইব, পাঁপম্। হি নঞ্চুষু পৌত্রেমু বা, ঞ্রবং 

ফলত্যেব ॥৩| 

কথমেবং ব্রবীধীত্যাহ_-যর্দিতি। তদা অপাঁপশীলম্, ধর্শজ্ঞং শুশষুং মৎ্পবিচধ্যাপবায়ণম্, 

মদ্গৃহ এব রতং স্থিতম্, আঙ্দিবসম্ অঙ্গিরসঃ পৌত্রমূ। বিপ্রং কচম্, অন্থুচবৈর্ধর্ঘাতষথাঃ ॥9। 
শঙ্গিষ্ঠয়েতি। হে গ্রভো। ত্বৎবন্যযা শরমিষ্টযা, মনস্থিনী মৎকন্া দেবযানী, প্রথমং বহু 

ক্রুরং নিষবমুক্তা, পবঞ্চ বিপ্রকৃত্য প্রতার্যয, সংরস্তাৎ ক্রোধাৎ, বধাঁষ কৃপে যৎ ক্ষিপা। এতভুভয়- 
মেব মহৎ পাঁপমিত্যর্থ: ॥৫॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

তত ইতি। কাব্য: কবিপুত্রঃ। সমন্থ্য সক্কোধঃ ॥১--২॥ পুত্রেঘিতি। নন্থু 

পিতৃরুতং পুত্রেণ ভূজ্যতে চেখ, "শান্ত্রলং প্রযোক্তরি” ইতি ন্তাষবিবোধাঁপত্িবিতি চেৎ ? 
ন, “যো বৈ ভাঁগিনং ভাগাল্গ্রতে চঘতে বৈনং স যদি বৈনং ন চবতেহথ পুত্রমথ পৌত্রং চযত 
ইতি ধনমানভাঁগিনাঁং দুবীকবণাদবশ্থং স্বয়ং পুত্রঃ পৌত্ো! বা নশ্ততী”্তি শ্রুতেঃ ৷ ন্যাধযন্ত তু 
জাতেষ্রযার্দিবৎ পুত্রগতমপি ফলং তদৈকাত্ম্যাভিমানাৎ পিতথ্যপি বক্তং শক্যমতো ন 

ব্যাকোপঃ। মৃতেহপি পিতরি পুত্রাণাং দাবিদ্র্যদৌর্জন্যাদিনা শ্রাদ্ধলোপাদিকৃতং ভুঃখাদি- 

মহারাজ! গক যেমন সগ্য প্রসব করে না, পাপও তেমন সগ্ভই ফল জন্মা 
না; কিন্ত বার বার পাপ করিলে, সে পাপ আস্তে আস্তে কর্তার মূলচ্ছেদই করিয়া 
থাকে ॥২॥ 

পাপকারী যদিও আপনার উপরে কোন পাপের ফল দেখিতে পাধ না, তথাপি 
মুখ দ্বার! ভুক্ত গুকপাক দ্রব্য যেমন উদরে বাইরা কল জন্মাক্, তেমন সেই পাপও 
পুত্রে বা পৌত্রে যাইযা নিশ্চয়ই ফল জন্মাইবে ॥৩। 

সচ্চরিব্র, ধাণ্মিক, গুকশুশ্রীধাপরাধণ এবং আমারই গৃহে অবস্থিত অঙ্গিরার 
পৌত্র ত্রান্মণ কচকে তুমি হত্যা করা ইয়া ছিলে ॥81 



৮৪৮ মহাভারতে আদি- 

সা ন কল্পেত বানায় তয়াহং রহিতঃ কথম্। 

বসেয়মিহ তম্মাত্ে ত্যজামি বিষয়ং নৃপ ! ॥৬॥ 

বধাদনহতন্তস্ত বধাচ্চ ছুতিতুর্মম | 
রৃষপর্ববন্! নিবোধেদং ত্যক্ষ্যামি ত্বাং সবান্ধবমূ ॥৭॥ 

স্থাতুং তৃদ্ধিষয়ে রাজন! ন লক্ষ্যামি ত্বয়।৷ সহ। 

মা শোচ বূষপর্ববন্! ত্বং মা ক্রুধ্যন্ বিশাংপতে | ॥৮| 

স্থাতুং তে বিষয়ে রাজন্! ন শক্ষ্যামি তয়া বিনা। 

অস্তা গতির্গতির্মহং প্রিয়মস্তাঃ প্রিয়ং মম ॥৯॥ 

সেতি। সা! দেবষানী, তব বাঁজ্যে বাসা ন কল্পেত তদপমানান্ন শরু,যাঁৎ ১ তয়! বহিত- 

শ্চাহম। ইহ কথং বসেযম। হে নৃপ। তম্মাদেব হেতোঃ তে তব বিষয়ং বাজ্যম্ 

ত্যজামি ॥৬| 

বধাদিতি। হে বৃষপর্ধন্! অনর্থতো বধাযোগ্যন্ত তন্ত কৃচন্ত বধাৎ, মম ছুহিতুর্বধাঁদ্ 

বধোগ্ঘমাচ্চ, অহং সবান্ধবং ত্বাং ত্যক্ষ্যামি, ইদং নিবোঁধ জানীহি ॥৭ 

স্থাতৃমিতি। হে বাজন্! ত্যা সহ তব বিষয়ে দেশে, স্থাতুং ন শক্ষ্যামি, সর্বদৈব 
মমানিষ্টচেষ্টনাদিতি ভাবঃ। হে বুষপর্বন্! অত্র তং মা শোৌঁচ, হে বিশাংপতে। প্রজীপাঁলক। 

মা ভুধ্যন্য চ|৮॥ 

স্থীতুমিতি । হেবাজন্্। তথ! দেবযান্া বিনা অহং তে বিষষে দেশে, স্থাতুং ন 

শক্ষ্যামি। যেন হি অন্তা দেবযান্যাঁ, গতিরুপাষ এব, মং মমাঁপি গতিঃ। আর্বত্াৎথ ষষ্ঠ্যর্থে 
চতুর্থী 01৯॥ 

আবার, তোমার কন্তা শশ্মিষঠা, আমার কন্তা শুদধচিত্তা দেবযানীকে প্রথমে 
অনেক নিষ্ঠুর কথ বলিয়াছে, পরে আবার ক্রোধবশতঃ প্রতারণা! করিয়! কুপের 
ভিতরে ফেলিয়া! দিয়াছে ॥৫॥ 

এই কারণে দেবযানী তোমার রাজ্যে বাস করিবে না; সুতরাং তাহাকে 
ছাড়িয়া আমি বাস করি কি করিয়া? অতএব আমি তোমার রাজ্য ত্যাগ 
করিলাম ॥৬॥ 

বুষপর্ববা ! বধের অযোগ্য কচকে বধ করায় এবং আমার কন্তা দেবযানীকে 

বধ করিবার চেষ্টা করায়, আমি বন্ধুবর্গের সহিত তোমাকে ত্যাগ করিব, ইহা! 
নিশ্চর জানিও ॥৭॥ 

রাজা! আমি তোমার রাজ্যে বাস করিতে পারিব না । সুতরাং বৃষপর্ব্বা ! 
তুমি আমার জন্য শোক করিও না এবং আমার উপরে ক্রোধও করিও না 1৮ 

৮ ইত্যাদয়ন্তরযঃ শ্লোকাঃ কতিপয়পুত্তকে ন দৃষ্ঠন্তে। 
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বুষপর্ব্বোবাচ। 

যদি ভ্রন্মন। ঘাতয়ামি যদি বাঁক্রোশিয়াম্যহ্ম্। 
শল্মিষ্ঠয়া দেবযানীং তেন গচ্ছাম্যনদূগতিম্ ॥১০7 

শুক্র উবাচ। 

অহো ! যামভিজানাসি দৈত্য ! মিথ্যাপ্রলাপিনম্। 
যথেমমাত্মবনে] দৌষ্ং ন নিয়চ্ছন্থ্যপেক্ষসে ॥১১। 

বুষপর্বেবোবাচ। 

নাধন্ং ন মৃষাঁবাদং ত্য়ি জানামি ভার্গব | 

ত্ুয়ি ধর্মশ্চ নত্যঞ্চ ত€ প্রসীদতু নো ভবান্ ॥১২॥ 

যদীতি। হে ক্রন্দন? অহং যদি অন্ুচবৈঃ কচং ঘাতযাষি, যদি বা শর্পিষ্ঠয়া দেবযানীম্ 
আক্কোশযাঁমি নিষ্বং বাচযামি ; তদ। তেন বন্মণাহম্ অসদ্গতিং গচ্ছামি ॥১০| 

অহো৷ ইতি। অহো দৈত্য! মাং মিথ্যাপ্রলাপিনম্ অভিজানাসি। যথা যেন হেতুনা, ইমং 
ব্রনহত্যাত্রা্মীহত্যোগ্যমপ্রবর্তনৰপম্ আত্মনো দৌঁষস্ ন নিষচ্ছসি প্রাষশ্চিত্তেন ন নিবর্তষসি, 
অথ চ উপেনসে ॥১১॥ 

নেতি। হে ভার্গব। ত্ধি অধন্মং ন, মৃযাবাদঞ্চ ন জানামি, অপি তু ত্ধি ধর্মশ্চ 
সত্যঞ্কান্ভীতি ভানামি । তত্তম্মা্ নঃ অন্মাকমুপৰি ভবান্ প্রসীদতু ॥১২1 

ভারতভাবদীপঃ 
ফলমহ্বেত্যেবেতি সুষ্ট,্তং পুত্রেবু বেত্যাদি ॥৩-_১৭ উপেক্ষসে শপথমাত্রেণ মাং সাত্তৃযসি, ন 

রাজা! আমি দেবযানীকে ছাড়া তোমার রাজ্যে বাস করিতে পারিব না। 
কারণ, দেবধানীর যে গতি, আমারও সেই গতি এবং দেবযানীর যাহা প্রিয়, 
আমারও তাহাই প্রিরঃ ॥৯॥ 

বৃষপব্বা বলিলেন-_ত্রান্ষণ । আমি বদ্দি কচকে হত্যা করাইয়া থাকি 
এবং শশ্মিষ্টাদ্বারা দেবযানীকে কটু বলাইবা থাকি, তবে আমার যেন 
অসদ্গতি হয়” ॥১০1 

শুক্রাচার্্য বলিলেন_-“দৈত্য ! তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করিতেছ ; 

যে হেতু নিজের এই দোষগুলির নিবৃন্তি করিতেছ না, বরং উপেক্ষাই 
কর্িতেছ” 7১১ 

বৃষপর্বা বলিলেন_-“ভৃগুনন্দন। আপনাতে অধর্ম বা মিখ্যাবাদিতা আছে 

বলিরা আমি মনে করি না, কিন্ত ধর্ম ও সত্য আছে বলিবাই মনে করি ; সুতরাং 
আপনি আমাদের উপরে প্রসন্ন হউন ॥১২॥ 

১০৭ 
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যগ্ঘন্মানপহ্থায় তৃন্িতো গচ্ছদি ভার্গব [| 
সমুদ্র সব্প্রবেক্ষ্যামো নান্যদস্তি পরায়ণম্ ॥১৩। 

শুক্র উবাচ। 
সমুদ্রং প্রবিশধ্বং বা দিশো বা দ্রবতাস্ব্রাঃ !। 
দুহিতুর্নাপ্রয়ং দোঢুং . শক্তোহহং দয়িতা হি মে ॥১৪1 

প্রসাগ্ভতাং দেবযানী জবিতং যত্র মে স্থিতমৃ। 
যৌথক্ষেমকরস্তেহহমিন্ত্রস্যেব বৃহস্পতিঃ ॥১৫। 

বুষপর্বেবোবাচ। 

যৎকিঞ্চিদস্থবেন্্রাণাং বিদ্বাতে বন্ধু ভার্গব !। 

ভূবি হস্তিগবাশ্বঞ্চ ত্ত ত্বং মম চেশ্বরঃ ॥১৬॥ 
শুক্র উবাচ । 

যৎ কিঞ্িদস্তি দ্রবিণং দেত্যেন্্রাণাং মহান্বর ! | 
তস্তেশ্বরোহন্মি যগ্ভেষা দেবযানী প্রসাগ্তাষ্ ॥১৭॥ 

যদীতি। অন্তৎ পবাঁয়ণং বিশেষাশ্রযো নাস্তি ॥১৩| 
সমুদ্রমিতি। হে অস্থ্বাঁঃ! যৃযং ভ্রবত গচ্ছত। দধিতা অতীবন্সেহপান্রী ॥১৪। 
প্রসা্ভতাঁমিতি। ঘত্র দেবধান্যাম্, জীবিতং জীবনমূ। অনাগতন্তানযনং যোগঃ আগতন্ত 

বক্ষণং ক্ষেমং তৎকবঃ, সর্বথা হিতৈষীত্যর্ঘ । তেনৈবং ব্রবীমীতি ভাঁবঃ 1১৫1 
যদিতি। বন্থধনম্। হস্তিনশ্চ গাবশ্চ অস্বাশ্টেতি হস্তিগবাশ্বমূ, গোঃ সেনান্ত্বাভাবেইপি 

আগ্ভন্তযোঃ সেনানবত্বাৎ সমাহাবদন্দৈকবস্ভাবঃ ৷ ইশ্ববঃ প্রভূঃ ॥১৬। 
ভূগ্তনন্দন! আপনি যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া এ স্থান হইতে 

চলিয়া বান, তবে আমরা সমুদ্রে যাইয়। প্রবেশ করিব । কেন না, তখন সমুদ্র ভিন্ন 
আমাদের অন্ত কোন আশ্রয় থাকিবে না” ॥১৩। 

শুক্রাচাধ্য বলিলেন-_“অসুর্গণ ! তোমরা সমুত্রেই প্রবেশ কর, অথবা 
দিক্প্রাস্তেই চলিয়া বাও, আমি দেববানীর ছুখে সহা করিতে পারিব না। কারণ 
মে আমার অত্যন্ত সেহের পাত্র ॥১৪। 

তবে, তোমন্বা দেবযানীকে প্রসন্ন কর; কেন না, ভাহার উপরেই আমার 
জীবনের ভার রহিযাছে। বৃহস্পতি যেমন ইন্দ্রের হিতৈষী, আমিও তোমার 
তেমনই হিতৈষীণ ॥১৫। 

বৃষপব্্বা বলিলেন--“ভূগুনন্দন। অন্তুরগণের যে কিছু সম্পত্তি আছে, কিংবা 
হাতী। গক ও ঘোড়া আছে, তাহার এবং আমাদের সকলের আপনিই প্রভু” ॥১৬। 
৯ ইজ পরং দাক্িলাতু্তকে পদ পগ্ঘতিরমধিকং ৃতে। 7777 
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বৈশম্পায়ন উবাচ । 

এবমুক্তস্তথেত্যাহ বুষপব্রবা মহাকবিষৃ। 

দেবযান্তন্তিকং গত্বা তমর্থ প্রাহ ভার্গবঃ ॥১৮৭ 

দেবযান্থ্যবাচ। 

যদি ত্বশীশ্বরস্তাত ! বাজ্ছো বিভ্তম্ত ভার্গব ! | 

নাভিজানামি ততেহহং রাজা তু ব্দতু স্বয়ম্ ॥১৯॥ 

বৈশম্পীয়ন উবাচ। 

গুক্রস্ত বচনং শ্রুত্বা বুষপব্র্বা সবান্ধবঃ | 

দেবযানি! প্রপীদেতি পপাত ভূবি পাদয়োঃ ॥২০॥ 

বুষপবের্বাবাচ। 

যং কামমভিকামাসি দেবযাঁনি! শুচিন্মিতে ! | 

তং তেহহং সম্প্রদাস্তামি যদি বাপি হি ছুর্লভমূ ॥২১। 

যদিতি। ভ্রুবিণং ধনম্। প্রসাগ্যতাম্ অন্নযাদিনা৷ প্রসন্গীক্রিযতাম্ ১৭ 
এবমিতি। এবমুক্তো বৃষপর্ধব, মহাকবিং শুক্রম, তথা প্রসাগ্তে, ইত্যাহ ম্ম ॥১৮| 

যীতি। হে তাত! ভার্গব। ত্বং যদি বাজ্ো বৃষপর্রণঃ, বিত্তস্ত ধনন্ত, ঈশ্ববঃ প্রত 
বসি, ততদা অহং তে বচনমিদং নাভিজানাঁমি ন বিশ্বসিমি, বাঁজা ত্বাগত্য স্ববমেত- 

দ্যতু 1১৯ 
শুক্রস্তেতি। শুত্রন্ত মুখান্দেবযান্তা, বচনং শ্রত্বেত্যর্থঃ | ইতি ক্রবন্নিতি শেষঃ ॥২০| 

শুক্রাচাধ্য বলিলেন--“অস্ুররাজ ! দৈত্যগণের যে কিছু সম্পত্তি আছে, 
আমিই যদি তাহার প্রভূ হই, তবে আমি বলিতেছি--তোমরা দেবযানীকে 
প্রসন্ন কর? ॥১৭॥ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন- শুক্রাচার্য্য এই আদেশ করিলে, বৃষপবর্বা বলিলেন_. 

“তাহাই হইবে” । তখন শুক্রাচার্্য দেবযানীর নিকটে যাইয়া সেই বিষয় 
বলিলেন ॥১৮॥ 

দেবযানী বলিলেন “বাবা । আপনি যদি রাজার সমস্ত সম্পত্তিরই প্রভু 
হন; তবে তিনি নিজে আসিয়া এ কথা বলুন, আমি আপনার কথা বিশ্বাস 
করি না” ॥১৯| 

বৈশম্পাষন বলিলেন- -গুক্রা চার্য্যেব মুখে দেবযানীর এই কথ শুনিষা বৃষপর্বব। 

বন্ধুবর্গের সহিত যাইবা, «দেববানি ! প্রসন্ন হও” এই কথা বলিতে বলিতে ভূতলে 
দেবযানীর চরণযুগলে পতিত হইলেন ॥২০॥ 

(১৮) **বৃৰপর্ধ। মহাঁকবিঃ **ইতি নীলকসম্মতঃ পাঠঃ | 



৮৫২ মৃহাঁভাবতে আদদি- 

দেবযান্ত্যুবাচ। 

দাসীং কন্যাসহজ্রেণ শল্মিষ্ঠামভিকাময়ে | 

অনু মাং তত্র গচ্ছেৎ সা! যত্র দাস্ততি মে পিতা ॥২২। 

বৃষপর্বেবোবাচ। 

উত্ভিঠ ত্বং গচ্ছ ধাত্রি ! শল্লিষ্ঠাং শীন্রগাঁনয় | * 

যঞ্চ কাময়তে কাঁমং দেবযানী করোতু তম্ ॥২৩॥ 
বৈশম্পায়ন উবাঁচ। 

ততো ধাত্রী তত্র গত্বা শল্মিষ্ঠাং বাক্যমব্রবীু। 
উত্ভিষ্ঠ ভদ্রে! শল্মিষ্ঠে! জ্ঞাতীনাং ন্ুুখমাবহ ॥২৪॥ 

ত্যজতি ত্রান্মণঃ শিষ্যান্ দেবযান্যা। গ্রচৌদিতঃ | 

ম! যং কাময়তে কামং স কার্ধ্যোহদয ত্য়ানঘে ! ॥২৫] 

ভারতকৌমুদী 
যমিতি। কাম্যত ইতি কামন্তম। অভি লক্গটীকুত্য কামো ঘন্তাঁঃ সা ॥২১। 

দ্াসীমিতি। দাসী ভূত্বা চ শর্সিষ্ঠা কিং কুরয্যাদিত্যাহ--অন্বিতি। মে পিতা! যন্ত্র পাত্রে মাং 

দ্বাস্ততি, সা শশ্সিষ্ঠ তন্তৈব মাঁম্ অন্থু গচ্ছেৎ ১ দীস্তকবণাযেতি ভাবঃ ॥২২॥ 

উত্ভিষ্ঠেতি। হেধাত্রি! ত্বযুত্তিষ্ঠ, গচ্ছ। দেবযানী যং কামং বিষম, কামযতে, শিট 
তং কৰোতু ॥২৩॥ 

তত ইতি। আবহ জনয, পিতুবাঁদেশপালনেনেতি ভাবঃ ॥২৪॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

তু দুষ্টং দোঁষং নিগুীসি ॥১১--১৭॥ মহাঁকবিবিত্যাদি পৃথগাক্যম্ ॥১৮--২১| দীসীমিতি। ইদং 

বৃষপর্ববা বলিলেন-_-“দেবযাণি ! তুমি যাহ চাহিবে, তাহ! যদি ছুর্লভও হয। 
তথাপি তাহ আমি তোমাকে দিব” ॥২১1 

দেবযানী বলিলেন--“এক হাজার কন্যার সহিত শন্সিষ্ঠাকে আমি দাসী 
রাখিতে চাহি, পিতা আমাকে যে পাত্রে দান করিবেন, শঙ্মিষ্ঠা আমার পিছনে 
পিছনে সেখানে যাইবে? ॥২২॥ 

বৃষপর্ধ্ধা বলিলেন--“ধাত্রি। ওঠ, বাও শম্মিষ্ঠাকে শীঘ্র আন। দেবধানী 
যাহা চাহিতেছে, শন্মিষ্ঠ আসিয়! তাহাই ককক” ॥২৩ 

বৈশম্পান্কন বলিলেন-_তাহার পর, ধাত্রী সেখানে যাইয| শক্মিঠাকে বলিল-_ 

“শশিষ্ঠা! ওঠ, চল জ্ঞাতিবর্গের আনন্দ সম্পাদন কর ॥২৪॥ 
__* অতঃ পবম্ “সত্যে বন্্যস্চ সততং মযা তাঁভণ্চ তে শুভে 1” ইত্যরমধিকং কচিৎ। 

২৩ পবম্ “ত্যজেদেকং কুলন্তার্থে গ্রামার্থে চ কুলং ত্যজেৎ্। গ্রামং জনপারস্তার্থে আত্মার্থে 

পৃথিবীং ত্যজে॥” ইতি দাঁক্ষিণাত্যানাঁমধিকঃ পাঠঃ । 



পর্ববণি অফটযন্ভিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৮৫৩ 

শল্মিষ্টোবাঁচ | 

যং সা কাময়তে কামং কববাণ্যহমদ্য তমৃ। 

যদ্যেবমাহ্বযেচ্ছুক্রো দেবযানীকতে হি মাম্। 

মন্দোষান্মাগমচ্ছুক্রো দেবযানী চ মণ্কৃতে ॥২৬॥ 
বৈশম্পায়ন উবাচ | 

ততঃ কন্যাসহজ্রেণ বৃত! শিবিকয়া তদা। 

পিতুনিয়োগাত্বরিতা নিশ্চক্রাম পুবোভমাৎ ॥২৭॥ 
শম্মিষ্ঠোবাচ | 

অহং দ্াসীসহত্রেণ দাসী তে পবিচাবিকা। 

অনু ত্বাং তত্র যাস্তামি যত্র দাস্ততি তে পিতা ॥২৮॥ 

ভারতকৌখুদী 
ত্যজতীতি। দেবধান্তা গ্রচোদিতঃ প্রণোদিতঃ, ব্রালণঃ শুক্রঃ শিল্ান্ বৃষপর্ধাদীন, 

ত্যজতি। অতএব স1 দেবযানী, যং কমিং কাঁম্যং বিষযম্ ॥২৫॥ 
যমিতি। শুক্কো যদি দেবধান্তাঃ কৃতে নিমিত্তে, মাঁম্ আহ্বযে্*তদাপ্যেবমহং কববাণীত্যর্থ: । 

মদ্দোষাৎ, শুত্রঃ১ মত্কুতে চ দেবযানী মা গমত্। বট্পাদমিদং প্স্ ॥২৬॥ 

তত ইতি। ততঃ পিতুনিযোগাত্দৈব শশ্মিষ্টা, কন্যাসহত্রেণ বৃতা তবিতা চ সতী, 
পুরোতমাৎ বাঁজভবনাৎ নিশ্চক্রাম, দেবযানীসমীপং গন্তমিতি শেষ ॥২৭| 

অহমিতি! হে দেবযাঁনি। দাঁসীসহশ্রেণ সহ অহ্ং তে পবিচাবিকা পবিচধ্যাবা নিক! 
দাসী আাতা। তে পিতা ঘত্র স্থানে ত্বাং দাস্ততি, অহং তত্রৈব ভাঁমল্গবান্তামি ১৮ 

দেবধানীর উত্তেজনার শুক্রচার্য শিষ্যগণকে পরিত্যাগ করিতেছেন , অতএব 

দেবযানী যাহা চাহিবে, আজ হইতে তাহাই তোমার করিতে হইবে" ॥২৫॥ 

শন্মিষ্ঠ বলিলেন-__-“দেবযানী যাহা চাহিবে, আজ হইতে আমি তাহা করিব 
এবং শুক্রাচার্যও যদি দেববানীর জন্য কিছু করিতে আমাকে ভাকেন, তাহ! 

হইলে আমি তাহাঁও করিব। তথাপি আমার দোষে শুক্রাচার্ধ্য ও দেবযানা 

যেন চলিয়া যান না” ॥২৬॥ 

বৈশম্পাষন বলিলেন--তাহার পর. পিতার আদেশে শৃঙ্িষ্ট। তখনই সতশ্্ 
৪ 
বে 

কন্যা পরিবেষ্টিত হইবাঁ, শিবিকাব আন্সোহণ করিষা, সহ লাভবাটা হইতে 

নির্গত হইলেন ॥২৭॥ 

শন্মিষ্ঠা দেববানীর নিকট নাইবা বলিলেন_-দ্ল্যানি । সহজ দার সহিত 
আমি তোমার পবিচধ্যাকারিনী দানা হইলাম ১ ভাচালে জিডি পুত 2 

স্থানে দান করিবেন, আমি সেই স্থানেই তোমার পিছনে পিন যাইবা লা 



৮৫৪. মহাভারতে আদি- 

দেবযান্তুবাচি। 

স্তবতো দ্ুহিতাহহং তে যাঁচিতঃ প্রতিগৃহ্তঃ | 

সতযমানস্ত ছুহিতা কথং দাসী ভবিষ্যসি ॥২৯॥ 

শল্মিষ্ঠোবাচ। 

যেন কেনচ্দার্ভানাং জ্ঞাতীনাং স্থখমাবহেৎ। 
অতত্তবামনুযাস্তাষি ঘত্র দাস্ততি তে পিতা ॥৩০।॥ 

বৈশম্পাঁয়ন উবাচ । 

প্রতিশ্রুতে দীসভাবে ছুহিত্রা। বুষপর্ববণঃ | 

দেবযানী নৃপশ্রেষ্ঠ! পিতরং বাক্যফত্রবীৎ ॥৩১। 
দেবযান্যুবাচ। 

প্রবিশামি পুবং তাঁত! তু্টাম্মি ছ্বিজসভম || 
অমোঘং তব বিজ্ঞানমন্তি বিগ্যাবলঞ্চ তে ॥৩২। 

ভারতকৌমুদী 
স্তবত ইতি। হে শন্িষ্ঠে! তে তব মতে, অহং স্ববতো৷ যাঁচতঃ প্রতিগৃহ্ুতশ্চ জনন্ত 

দুহিতা , কিন্তু স্ুযমীনস্ত দুহিতা৷ ত্বং কথং মম দাঁসী ভবিস্তসীতি সোলুষ্ঠনো্তিঃ 1২৯] 
যেনেতি। যেন কেনচিদিপি নিতাত্তনিক্ষ্টেনাপি বর্দণেত্যর্থ, আত্তীনাং বিপৎগীড়িতানাং 

জ্ঞাতীনাম্, স্থখং তদ্িপতপ্রতীকাবেণানন্বমচ আবহেজ্জনযেক্পোক ইতি শেষ। তথা! চ শ্ুক্রনিগমে 
দেবহতানাম্ অন্থ্রাণীম্ উজ্জীবনাসম্তবাত্তেষাং মহত্যেব বিপৎ্, তংগ্রতীকাঁবাষৈব নিতান্ত- 
নিকৃষ্টেথপি তব দান্তে মম প্রবৃত্তির্দাতা। বস্ততস্থ ত্মুক্তবূপৈবেতি ভাবঃ ॥৩০| 

প্রতিশ্রুত ইতি। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! জনমেজয ! ! দাঁসভীবে দেবযান্তা দাস্তে 1৩১1 

প্রবিশামীতি। বিজ্ঞানং বিশেষেণ ত্রহ্মজ্ঞানমন্তি। তত্লাচ্চান্বাণামীদৃশী নম্রতেতি ভাবঃ। 
অমৌঘং বিদ্াবলং সম্তীবনীবিদ্যাপ্রভাবশ্চান্তি। তৎ্যলগ্রত্যাশয! চ বাঁজবন্াঁয। মম 'দান্তাঙ্গীকা 
ইত্যাশিয়ং ॥৩২। 

দেবযানী বলিলেন_-শশ্ষিষ্ঠা! তোমার মতে আমি স্তাবক, যাঁচক ও প্রতি- 
গ্রহোপজীবীর কন্যা , আর, তুমি ভূরমানের কন্তা ; সুতরাং তুমি আমার দাসী 
হইবে কি করিয়া !॥২৯॥ 

শশ্মিষ্ঠা বলিলেন--“যে কোন কার্য করিয়াই বিপনন জ্ঞাতিবর্গের বিপদের 
প্রতীকার করিবে; এইরূপ যুক্তিবশতই তোমার পিতা তোমাকে যেখানে দান 
করিবেনঃ সেইখানেই আমি তোমার অনুসরণ করিব” ॥৩০| 

বৈশম্পায়ন বলিলেন মহারাজ ! শশ্ষিষ্ঠা দেবযানীর দাস্তবৃত্তি স্বীকার 
করিলে, দেবযানী শুক্রাচাধ্যকে বলিলেন 1৩১॥ 



৮৫৫ 

২১ 
সপ শম্পার়ন উ বৈ 

পর্বণি 
] 

ড
ি
 

1 
৪ 

চ
া
 

[
খ
ে
 

র
ঙ
 

র
ী
 

্
ধ
 

র
ি
 

০
১
 

ত
ি
 

: 
প্র 

১ 
নু 

ন
া
 

1৮ 
তি 

ট
া
 

ধ 
ছ
ি
 

২: 
1৮ 

৬
 

৬
 

৫ 
ফা 

ৃ 
8০ 

২ 
কি পাপ 

ছু 

্
 

৬
 

রা 
র
া
 

৮
 

এ 
র
ী
 

[
5
 

ট
া
 

১ 
9
 

* 

৯
 

৮. 
নি 

৮
১
1
৮
5
 

রর 
/” 

| 
[এ 

ভিসন 
চা 

পু 
তা 

ন
্
ট
 টু 

0
 

45 
! 

[
ল
ি
 

8
9
 

2 
(৮ 

হ
া
 

র
ি
 
শ
ু
 

[
4
9
 

ট
া
 

ঠ
 

্
ঃ
 

এ
 

১ 
০ 

5) 
ছিপ 
1
 
2
 

9
 

্ 
1 

15 

4 
ট
ি
 

৪৫ 
/
 

$
)
 

৮০ 
প
ি
 

র
ি
 
ও
 

ন
র
 

1
১
)
 

যূ 
?
 

শি 
ইল 

সা 
পরি 

২১ 
রা 

৪) 
্ 

রি 
রর 

ঃ 

র
ি
 

র
া
 

(
৮
7
4
 

1) 
৬
 

) 
র
ঃ
 

(
5
 (
1
 

র
র
 

ৰ
া
 

রর 
7 

হু 

র
ি
 
2
 

৬
)
 
র
ে
 

৮
 

র
ি
 

৬ 
7
6
0
৮
৩
)
 

ও
 

্
 

র
ঃ
 

ঠ
ৈ
 

এ
প
ি
 

ড
ভ
 

৫
 

নঁ 
১
.
 

2
)
 

৬) 
৮৮ 

থা 
51 

(1৮৮ 
1
 

প্র 
1
0
0
1
.
 

রঃ 

5৫ 
৪
 

1
 

8
৮
 

1
 

15 
চ
া
 

৫
.
 

5
3
1
4
)
 

1
1
 

|
»
 

* 
টি 

* 
১
 

£
৮
 

2 
সপস্প 

৯ 
- 

|
 

ু
 

র্ 
১
 

্
 
]
 

৬ 
1
 

ই
 

এ 
8
5
 

6 
২ 

৮
 

দি 
45 0 

8 
এ
 

চি... 
(2 

৮
:
৫
7
 

ঃ
 

৬
 

৬ 
পচ |

 9142 
বি 

৮
 

(৮ 

(
৮
 

7
6
 

ত
ি
 

3
৮
৫
৬
৮
,
 

08 
৮) 

1২. 
১2 

২০ 
এফ 

(৮৮ 
1
1
4
8
 
্
 

1৬ 
্
ফ
 

5
 

১
৫
 

|
 

ত
ি
 

3
)
,
 

৫
 

৮
 

ন
ত
 

৫
 
র
ি
 

€
&
 

ফ
ু
 

॥ ঘ
া
 

4) 
1
8
)
 

৫
 
শপ 

র
া
 

র
ী
 
্
 

1 
1১ 

৮
1
4
1
৮
 

ত
প
ছ
 

ভ
ু
 

7
5
7
2
৮
 
7
0
1
1
 

% 
17 

ভি 
4
1
0
 

2 
৬৮০19 

1 
ও
 

| 
৮ 

[₹ 
5
1
7
 

র
র
 
7
1
 

|
 

2
 
4
১
 

|
 

৫
 

99 
র
ঃ
 

৬
)
 

্
 

্
 
৮
৮
 

ধ
 

_ 
0৯ 

24 
1৯ 

৪) 
ড
ু
 

চারি 
ন
ি
 

ং 
র
ি
 

৬) 
রি 

। 
1% 

টা ৮
:
 
৫ি। 

ট
া
র
 
র
র
র
 

|. 
7 

| 

র
ি
 

8
)
 

১
 

এ
 

ত
া
 

(
8
)
 

চ
ি
 

ঘ
 

র
ি
 
দ
ু
 

ৰ
া
 
এ
 

র
ি
 

]
 ট
ি
 

র
া
 

হ 
ব
ৃ
 

ড
ি
 

7
.
 

৮
1
8
,
 

ক 
0 

85 
7
0
১
1
 

৮
2
9
)
 

16 
1
 

2
 

€
)
 
খ
ত
 

0
 

৬
৬
৪
 

ড
া
”
 

2
 

্
 

র
ি
 

র
ড
 

৯ 
ন
দ
 

৬
 

ড
ং
 

৬
 

6
৮
 

ঢ 
1
4
 

]
 
০
 

দ
া
 

[
৫
 

০ 
ডে 

এ
 

৬
 

শে 
১ 

0% 
্ 

6) 
5
 

ধঃ 
ধ
 

৫1৫ 
) 

র
ত
 

এ 
চ
া
 

ত
ি
 

4
 

1 
1 

৮
 

8 
৬
0
৮
 

|
 

ঃ 

৬
 

|
 

2
)
 

6
 

9
 

৬ 
৫
 

৬
 

1৫ 
্ঠ 

মা 
৫ 

৬2 
৩
 

7 
/
 এ
 

€ 
্
 

এ 

1 
টি 

! 
€ 

র্ 

এ
 

6
.
 

4
 

চি 
8
8
6
7
 

হি 
158 

1 
২
1
৭
 

[
শ
ে
 

র
া
 

র
্
।
 

/ 
॥ঃ 

৮
/
 

এ
স
 

প
ে
 

!
 

[
9
]
 

.
 

র
ে
 

৯ 
চি 

7
5
৮
 

7
৮
1
0
 
5
 

642. 
11 

6
1
 

1
৬
৮
 

৪
)
 

প
র
 

(
র
ি
 

(
৮
 

৮
 

ট
ি
 

র
ি
 

চ
ি
 

শি 

১
০
 

৪
 

$
)
 

রা) 
4
 

র
ি
 

এ 
ঃ
 

(
ছ
্
.
 

৫
4
.
 

৬১ 

রা 
|. 

শু 
£ 

টি 
৪ 

ঠ 
৮ 

/ঠ 
র 

৮
1
2
 

ঠ
 
৫
 

নদ 
মা 

2
1
1
 

1
.
 

66 
/ 

৮71 
- 

£8 
বিয়া 

ৰ 
|
 

0 
দ
া
 

0৮ |
 
7 

মি 
2
 

0
৮
1
0
 

9 
৬
৮
৪
৬
৮
 

5 
জ
া
ত
ি
 

আ
র
া
 

৫
 

ৃ 
ন
া
গ
 

মর 
[
1
৮
 

৮
 
1
 
|
 

৫ 
এ 

£ি 

ঁ 
1
 

রর 
ল
ি
 
0
১
1
৮
৮
 

ধ
র
ি
 

ৰ
 

.
 

ত 
09 

৮
 

ব
ি
 

£ 
0
0
1
7
 

] 
/ 

১ 
42 

) 
* 

ন
ু
 

্ 
রি 

4
 



৮৫৬ মহাভারতে আদি- 
তেন দাসীসহজরেণ সার্দং শশ্িষ্টয়। তদা। 

তমেব দেশং সম্প্রাপ্ত। বথাকামং চচার সা ॥২॥ 

তাভিঃ সখীভিঃ সহিতা দর্ববাভিমু'দিতা৷ ভূপম্। 

করীড়ন্ত্যোহভিরতাঃ সর্ব্বাঃ পিবস্ত্যে। মধুমাধবীম্। 

থাঁদন্ত্যো বিবিধান্ ভক্ষ্যান্ বিদশস্ত্যঃ ফলানি চ ॥৩1 

পুনশ্চ নাহুষে রাঁজা সৃগলিপ্নদৃচ্ছয়! ৷ 

তমেব দেশং সম্প্রাপ্তে। জলার্থী শ্রমকধিত ॥81 

দদর্শ দেবযানীং স শন্রিষ্ঠাং তাণ্চ যৌধিতঃ | 

পিবতীর্ললমানাশ্চ দিব্যাভিরণভূষ্তীঃ ॥৫॥ 

আনপ্রবরে দিব্যে সর্ববরত্ববিভূষিতে । 

উপবিষ্টাঞ্চ দদুশে দেবযানীং শুচিন্মিতাম্ ॥৬| 

ভারতকৌমুদী 

তেনেতি। শব্গিষটয়াপি তমেব দেশমাঁগত্য সম্প্াঞ্ স্বসংযোগং নীতা, সা দেবযানী 1২1 

তাঁভিরিতি। মুদ্দিতা দেবযানী আনন্দিতাঁ বভূব। মধুমাধবীং বসস্তপুষ্পমমূ। বিদশত্ত্যো 

দশনৈঃ খ্য়ন্ত্যঃ ৷ যট্পাঁদোহযং শ্লোক? 0৩| 

পুনবিতি ! নাঁহষে! য্যাতিঃ। শ্রমেণ কধিতঃ গীভিতঃ 091 

দদর্শেতি। লস যযাঁতিঃ, দেবযানীম্, শঙ্মিষ্টাম্ পুষ্পাসবাদি পিবস্তীঃ ললমান! বিহবস্তীঃ, 
দিব্যাভবণভূষিতাঁঃ তাঁঠ সখীভূতা৷ যোধিতম্চ, দ্র্শ ॥৫1 

ভারতভাবদীপঃ 
অথেতি ॥১। তেন স্বযংবৃতেন, শশ্িষ্ঠযা স্বীধদাঁসীসহক্োপেতষা 1২1 মধুমাধবীং 

তখন শন্মিষ্ঠাও সেই সহস্র সথীর সঙ্গে সেই স্থানে যাইয়! দেবযানীর সহিত 
মিলিত হইলেন ; তখন দেব্যানী ইচ্ছান্ুসারে বিচরণ করিতে থাকিলেন ॥২॥ 

দেব্যানী সেই লখীগণের সহিত মিলিত হইয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব 
করিতে লাগিলেন ' এদিকে সখীদের মধ্যে কেহ কেহ খেল! করিতে থাকিল 
এবং কেহ কেহ পুষ্পমধু পান করিতে লাগিল; কেহ কেহ নানাবিধ খাগ্ 
থাইতে থাকিল এবং কেহ কেহ ফল চর্বণ করিতে লাগিল ॥৩॥ 

এই সময়ে মুগয়াবিহারী রাজা যযাতি পিপাসার্ভ ও পরিশ্রাস্ত হইয়া 
ঈশ্বরেচ্ছানুসারে পুনরায় সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন 181 

তিনি উপস্থিত হইয়া! দেখিলেন--দেবযানী ও শশ্সিষ্ঠার সহিত দিব্য 
অলঙ্কারে অলঙ্কৃত সেই রমণীগণ মধু পান করিতেছে এবং খেলা করিতেছে ॥৫1 

(৫) দদৃশে দেবযানী সঃ" 



পর্ববণি উন্নগ্ততিতমোহ্ধ্যামঃ | ৮৫৭ 

রূপেণাপ্রতিমাং তাদাং ভ্রীণাং মধ্যে ববাস্রনাগ্। 
হাঁসনাচ্চ ততঃ কিঞিছিহীনাং হেনভূপিতাস্ ৭1 * 

অস্থবেন্দ্রন্নতাঞচাপি নিবাং চারুহাসিনীঘ্। 

দদর্শ পাদে বিপ্রাধাঃ লংবহভীমনিন্দিতাম্ 1৮] (বুগছকন্) 
গায়ন্ত্যোহণ প্রনৃত্যন্ত্যো বাদযন্ত্যোহথ ভারত !। 
দৃষ্ট 1 যযাতিমতুলং লজ্জাযাহবনতাঃ স্িতাঃ 1৯ 

যযাতিরুবাচ | 
দ্বাভ্যাঁং কন্যাসহত্দ্রাভ্যাং ছে কন্যে পবিবাবিতে | 

শৌত্রে চ নামনী চৈব ্ধযোঃ পুচ্ছাম্যহং শুভে ! ॥১০|| 

ভারতকৌমুদী 
আসনেতি। দশে দদর্শ, স যযা তিবিতি সঙগককং (৬1 
বপেণেতি। অপ্রতিমাং জ্গতি নিকপমান্। ববাহ্নাং প্রবানক্তিযন্। ভা দেবযাছ বিটি তাত 

দাসনাচ্চ কিঞিদ্বিহীনাং নিনতযা। নিকৃষ্টাসনস্তাম্। নিপ্রায়া দেবযাহাঃ। লিম্পাযপধিটাহ 

অনুবেভ্রহতাং শমিটাম্ 1৭৮1 
গাযন্ত্য ইতি। হে ভাবত! তাঃ সর্ধা এব হ্রিষঃ অতুলম্ অতুলব্পং বযাতিং ভু্ট? লা! 

অবনতাঃ সত্যঃ স্থিতাঁঃ ॥৯। 

ছাত্যামিতি। হে শুভে 1 ইতি প্রীান্যা্দেবযান্যাঃ সঙ্ছোনম্? পরিবালিত পরিবেষিে । 
অহং ছয়োবেব যুবধোঃ, গো গোতদ্যগ্। মামনী নামছযঞ পুজ্ছামি। এবং হহামহঙ্ং 

শঙ্দিঠানাং প্রাবৃপবিচাবকমাসীত, দ্বিভীষং বন্াঁসহন্রহ্থ দ্বেহাহি। নিরহিশাগুমাদেণ ুগদাগলা 
দাসীভাবেন দক্মিতি বোব্যম্ ॥১০॥ 

আবার দেখিলেন- _র্ডখচিত উতর একখানি আননের উপরে এবার 

সহাস্তমুখে উপবেশন করিবা রহিঘাছেন ॥৬1 
বৃ ০০ সু ৪ কপ অজ ১ ১ বযধাতি আরও দেখিলেন_বপে অভুলনীযা, দেই প্রীগণের আধ্যে শ্রশূনা, 

৬০৯ রহ 2 

হনালহানে অল ত1 এবং নধুর্হাসিনী ভালু একটা কা, লেহ ভীভতিশ হইতেছে এ হ 

বুক টু পর 
বত ভাতে সখ ইত ক চপ শকৃ্ আননে উপবেশুন করিঘা, হ্রাঙগনকহ্তাছ পাদদলাহন কছিতাতুন। এজ 
০৭ ৮৬৩ শক শশ ক জি রি কস 

হালা! শাহিদুল আরে শুতে কহ পা হাতি ।েলিত এছিত পুত হত পপ 

ই ড় ০ পলি শত লি টাক পরত শত এবং কেহ বেহ নাচিতভিছিল 1 ভাহাা। লনুলেই গুগুল আ্টাতিতিলি পেতি 
চিত ৬৯২০৮ ০ ক্রাউিও এত বোলিছিস্ি শুন ভুধুলত হই পুতহী শটে 

১১১০৫ রঙ হন বযাহ বংল্তহনশটী হই আহহ শা হইনি জনাতিশ হি জিততে হরর রি সপ্ত হয [ 

হর 5০ ০০৩০০১০ চে ০ পাত আপ পা উপ থাপ পপর সপ জা পা শপ | হা (শা পি পি পপ শর সপ স্পা পি পার সা লা 

পি এ 

শখ শ্াও হল উঠি তি তত চা স্থির 
টি রী 



৮৫৮ মৃহাভাবতে আদি- 

দেবযান্ুযুবাচ । 

আখ্যাস্তাম্যহ্মাদৎস্ব বচনং মে নরাধিপ ! | 

গুক্রে! নাখান্বগুরুঃ স্ুতীং জানীহি তম্ত মাষ্ 0১১॥ 

ইযঞ্চ মে সখী দামী যত্রাহং তত্র গাষিনী | 
দুহিতা দানবেন্স্ত শশ্নিষ্ঠা বুষপর্ববণঃ ॥১২॥ 

যযাতিরুবাচ। 
কথং নু তে সথী দাঁসী কন্যেয়ং বববর্ধিনী | 
অন্থবেন্র্তা স্ত্রঃ পরং কৌতুহুলং হি মে ॥১৩| 
নৈব দেবী ন গন্ধবর্বী ন যক্দী ন চকিন্নবী। 
নৈবংরূপা মধা নাবী দৃকউপূর্ব্বা মহীতলে ॥১৪॥ 
শ্রীরিবায়তপন্ধাক্ষী সর্ববলক্ষণশোভনা । 
অস্থুবেন্্রন্ুতা কন্। সর্ববালঙ্কাবভূষিতা ॥১৫| 

ভারতকৌমুদী 
আখ্যান্তামীতি। হে নবাধিপ! আক্ৃত্যা নবাধিপত্তনিশ্ঠয় ইতি প্রত্যেতব্যন্। অহ্ম্ 

আখ্যান্তামি, তব) মে বচনম্ আদতন্ব গৃহাণ শৃথ্িত্যর্থঃ 0১১ 
ইযমিতি। যথী দাঁসী চ কাব্ণভেদাদিতি ভাবঃ ॥১২| 
কথমিতি। সখীবপত্বে স্বসমানতম্ঃ দাঁসীবপত্ে তু স্বনিৰষ্ট্রমিত্যেকন্তামেতদুভয়ং বিরুদ্ধমিতি 

ভাবঃ। এতচ শ্রোতুং কৌতৃহলমিত্যর্থ ॥১৩॥ 
নেতি। এবংবপা ঈদৃশকুন্দবী নাবী, মহীতলে মহা! ন দৃষটপূর্ববা ॥১৪ 58588988558 588815885887167858885 হ্রারুলার নার 

বহিয়াছে। কল্যাণি। আমি আপনাদের ছুই জনেরই গোত্র ও নাম জিজ্ঞাসা 
করিতেছি ॥১০| 

দেববানী বলিলেন--“মহারাজ! আমি বলিতেছি, আপনি শ্রবণ ককন, 
শুক্রনামে অন্ুুরদিগের গুক আছেন , আমি তীহারই কন্তা ॥১১। 

আব, ইনি দানবরাজ বৃষপবর্বার কন্যা শশ্ষিষ্ঠ।; ইনি আমার সথীও বটেন, 
দাদীও বটেন , তাই আমি যেখানে যাই, ইনিও সেইখানে বাইয়া থাকেন" 1১২ 

ঘযাতি বলিলেন-_“অন্ুররাজের তনয় পরমনুন্দরী এই কন্যাটী কি করিয়া 
আপনার সখী এবং দাসী ছুই হইলেন, তাহা শুনিবার জন্ত আমার অত্যন্ত কৌতুক 
জন্দিয়াছে ॥.৩। 

এমন সুন্দরী-_দেবী নহে; গন্ধবরী নহে, বক্ষী নহে এবং কিন্নরীও নহে । অধিক 
কি বলিব, এইবপ সুন্দরী নারী পৃথিবীতে আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই 1১৪ 

১৪--১৭ গ্লোকাঃ কেধুচিৎ পুন্তকেষু ন সন্তি। 
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দৈবেনোপহতা স্ুভ্ররুতাহো তপসাপি বা। 
অন্যতৈষাঁহনবগ্তা্গী দাসী নেহ ভবিষ্যতি ॥১৬॥ 
অন্ত রূপেণ তে রূপং ন কিঞ্চিং সদৃশং ভবে । 
পুরা ছুশ্চরিতেনেয়ং তব দাঁপী ভবত্যহে ॥১৭॥ 

দেবধান্যুবাচ । 

সর্ব এব নৃপশ্রেষ্ঠ ! বিধানমনুবর্তৃতে | 
বিধানবিহিতং মত্বা মা বিচিত্রাঃ কথাঃ কৃথাঃ ॥১৮] 
রাঁজবদ্রপবেশো তে ত্রাহ্গীং বাচং বিভধি চ। 
কো না ত্বং কুতশ্চাঁসি কম্ত পুন্রশ্চ শংস মে ॥১৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
শ্রীবিতি। শ্রীর্লন্মীদেবীব, আষতে দীর্ধে পন্মে পন্মদলে ইব অক্গিণী যন্তাঃ সা ॥১৫॥ 

দৈবেনেতি। দৈবেন নিজভাগ্যদৌষেণ। তপসা তব তপোবলেন ॥১৬ 

অন্তা ইতি। তবাপেক্ষযাঁপি অন্তা বপমুতকষ্টমিত্যাশযঃ। পুবা! দুশ্চবিতেন পূর্ববপাঁপেন 1১৭| 

সর্ধ্ব ইতি। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! সর্ঘ এব জনঃ, বিধীতেইনেনেতি বিধানং দৈবমন্বর্ভীতে। 
অন্ত! দাশ্তমঃ বিধানেন টদবেন বিহিতং মত্বা, বিচিত্রা নানাবিধাঃ, কথাঃ প্রশ্নোক্তীঃ মা 
কথাঃ 0১০] 

বাঁজবদিতি। তে তব বপবেশোৌ বাজবদেব দৃশ্ঠেতে, অথ চ ব্রাঙ্গীং বৈদিকীং বাঁচং বিভব 
বেদং জানাঁসীতি চ প্রতীষত ইত্যর্থ | কুতঃ স্থানাদাগতোহিসি ॥১৯| 

ভারতভাবদীপঃ 

ত্যু্তার্থম্। গোত্রে বংশকবাবৃষী ॥১০__-১৭॥ বিধানং দৈবম্। অন্বর্ততে অনুম্থত্যান্তি 

এই অন্থর্রাজকন্যার নঘ্ননযুগল লক্মীদেবীর নঘনযুগলের স্যার দীর্ঘ এবং 
পন্মপত্রসদৃশ ১ বিশেষতঃ ইহার সমস্ত লক্ষণই মনোহর এবং ইনি সকল 
অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ॥১৫॥ 

এই সুন্দরী নিজের ভাগ্যদোষে অথবা আপনার তপোবলে দাসী হইয়াছেন; 

না হইলে, এইবপ সর্বাঙ্গন্ুন্দরী কখনও অন্যের দাসী হইতে পারে না ॥১৬| 

আপনার বপও কোন প্রকারেই ইহার বপের তুল্য নহেঃ অতএব 
নিশ্চবই ইনি পুর্ধজন্মের পাপের ফলে আপনার দাসী হইযাছেন” 1১৭॥ 

দেববানী বলিলেন__“মহারাজ ! সকল লোকই দৈবের অন্ুবরণ করিষা। 

থাকে; সুতরাং ইহার এই দাস্তও দৈবকৃত মনে করির1 অধিক কথ ক্তিজ্ঞাস। 
করিবেন না ॥১৮॥ 

আপনার আকৃতি ও বেশ রাজার ন্যাবই দেখ। বাইতেছে এবং আপনি 



৮৬০ মহাঁভাবতে আদি- 

যযাতিরুবাচ। 

ব্রহ্ষচর্ষ্েণ বেদো মে কৃতন্নঃ শ্রুতিপথং গতঃ | 

রাঁজাহং রাজপুত্রস্চ যযাতিরিতি বিশ্রুতঃ ॥২০| 

দেব্যান্ত্যুবাচ। 

কেনাস্যর্থেন নূপতে ! ইং দেশমুপাগতঃ। 

জিঘৃক্ষর্বারিজং কিঞ্চিদথবা মৃগলিপ্নয়া ॥২১॥ 

যযাতিরুবাচ। 

মৃগলিপ্নরহং ভদ্র! পানীয়ার্থমুপাগতঃ। 
বহুধাহপ্যনুঘুক্তোহস্রি তদনুজ্ঞাতুমর্থসি ॥২২। 

দেবযান্যুবাচ | 

দাভ্যাঁং কন্যানহআভ্যাং দ্বাস্তা শন্মিষঠয়া হ। 

তৃদধীনান্সি ভদ্রং তে সখা ভর্তা চ মে ভব ॥২৩ 

ভারতকৌমুদী 
আসততিক্রমেণৌভযমেবাদদীকবোতি ব্রম্মচধ্যেণেতি। ব্রঙ্গচর্যেণ গুরুগৃহে তদ্ব্রতাচবণেন 

হেতুনা ॥২০| 

কেনেতি। অর্থেন প্রযোজনেন। বাবিজং বিলাসপন্নম। জিদৃদ্ুঃ অন্মাদুদ্ানসরসো 

গ্রহীতুমিচ্ছুঃ [২১] 
মুগেতি। পানীষার্থং পিপাঁসাবশাজ্জলার্থম। অনুযুক্তঃ পৃষ্টং “প্রশ্নোহনুযোগঃ পুচ্ছা চ? 

ইত্যমবঃ | অন্গজ্ঞাতুং গমনায় মামনমন্তন্॥২২। 

ভারতভাবদীপঃ 
॥১৮--১৯। বাজ্জো। বপং ত্রীন্দী বাক চেত্যজ্জ হেতুদ্বযং বুখক্রমেণাহ-ত্রন্ষেতি ॥২০৷ অর্থেন 
কার্য্যেণ। বাঁবিজং মীনম্, পদ্মাদি বা॥২১। অন্ুযুক্তোহস্মি পলায়িতে যূগে শ্রান্তোহন্মি 

বেদ জানেন বলিঘাও মনে হইতেছে; অতএব আপনি আমার নিকট বলুন যে, 
আপনি কে? কোথা হইতে আসিয়াছেন? এবং কাহার পুত্র ?” ॥১৯ 

বযাতি বলিলেন-“ব্রন্ষচর্য্য করিবার সময়ে সমস্ত বেদই আমার কর্ণগোচর 

হইয়াছিল; আর আমি যধাতি নামে রাজা এবং রাজারই পুত্র” ॥২৩| 
দেবযানী কহিলেন-_“মহারাজ ! আপনি কি জন্য এখানে আসিয়াছেন ? 

এই সরোবর হইতে লীলাপদ্ম লইবার জন্য ? না, এই বনে মৃগয়া! করিবার 
জন্য 1” ॥২১ 

বাতি বলিলেন_-“ভদ্রে! আমি মৃগ্ধব! করিতে আসিয়া! জলের জন্য এখানে 

আসিয়াছি। সে যাহা হউক, আপনি বনু কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এখন 
আমাকে যাই জন্য অনুমতি ককন” ॥২২॥ 
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যযাঁতিরুবাচ। 

বিদ্ব্যোশনসি ! ভত্রং তে ন ত্বামর্োহন্মি ভাবিনি ! | 
অবিবাহ্থা হি রাজানো৷ দেবযানি ! পিতুস্তব ॥২৪॥ 

পরভার্ধযা স্বসা শ্রেষ্ঠা সগোন্রা পতিতা সুষা। 
অবরা ভিক্ষুকাহস্বস্থা অগম্যাঃ কীন্তিতাঃ বুধৈঃ ॥২৫॥ 

দেবযান্ুযুবাচ। 

২্ষ্টং ব্রন্দণ! ক্ষত্রং ক্ষত্রেণ ব্রন্ধ সংহিতমৃ। 
ধাষিশ্চাপ্যিপুত্রশ্চ নাহুষাঙ্গ । বহস্ব মাম্ ॥২৬॥ 

ভারতকৌমুদী 
দ্বাভ্যামিতি। তে তব ভদ্্রমস্ত। ব্যবহাঁবেণ সখ! পবিণষেন চ ভর্ভা ভব ॥২৩| 

বিদ্বীতি। উশনসঃ শুক্রন্তাপত্যমিত্যোশনসী। হে ওশনসি! হে ভাবিনি। ময্যনু- 

বাগিণি ! হে দেবযানি। তে তব ভদ্রমস্ত। অহং ত্বাং পবিণেতুং ন অর্হো যোগ্যোহশ্মি 

ইতি বিদ্ধি জাঁনীহি। হি যন্মাৎ, তব পিতুব্রান্ষণন্ত শুকরসম্ত, বাজান: ক্ষত্রিষাঃ, অবিবাহ্াঃ 

কন্যাদানাদিবাহসত্বন্বেনাসম্বন্ধনীযাঃ তিবোমাযাধাবিশাহিতা* ইতি বিষু্তরা- 
দিত্যাশযঃ ॥২৪॥ 

উক্তার্থে প্রমাণমাহ_-পরেতি। ন্বসা ভগিনী। শ্রেষ্ঠ বর্ণতঃ প্রধানা, অয! পুত্রবধূঃ 
অববা বর্ণতো নিকুষ্টা। অন্বস্থা বোঁগিণী। এবঞ্ ব্রাক্মণকন্তা। ত্বং বর্ণতঃ শ্রেষ্ঠেতি ময! ন 
বিবাহেবেতি ভাবঃ। অ.যাদীনাং পবভার্যযাত্বেন নিষেধপ্রাপ্তীবপি পুনরুপাদানমধিকদোষ-। 
জ্ঞাপনার্থম্ ॥২৫॥ 

অথ বৃতিশ্রেষ্ঠতযৈব বর্মণ; অ্রেষ্ত্বম। বস্ততস্ত একদেহোত্তবতযা। ব্র্ক্ষত্রযোস্তল্যত্ব- 
ভারতভাবদীপঃ 

॥২২--২৫| সংস্টম্ উচ্ছিনন্ত ক্ষত্রপ্ত ব্রান্মণবীর্যাদেব পুনরুন্তবাদৃত্র্দণ! ক্ষত্রং সংহষ্টম্, 

দেবযানী কহিলেন-__“ছুই সহস্র কন্তা এবং দাসী শম্মিষ্ঠার সহিত আমি 
আপনার অধীন হইলাম, আপনর মঙ্গল হউক, আপনি আমার সখা ও স্বামী 
হউন” ॥২৩| 

বযাতি বলিলেন__“দেবযানি। আপনার মঙ্গল হউক; আমি আপনাকে 
বিবাহ করিতে পারি না । কারণ, ক্ষত্রিষের সঙ্গে আপনার পিতার বিবাহসম্বন্ধ 
স্থাপন কর! সঙ্গত নহে ॥২৪॥ 

পরস্ত্ী, ভগিনী, বর্ণশ্রেষ্ঠা, সগোত্রা, পতিতা, পুত্রবধূ; নিকৃষ্টবর্ণা, ভিক্ষুকী 
এবং ক্লৌগিণী-__ইহাদের সহিত রমণ করিবে না, এই কথা পণ্ডিতগণ 
বলিযাছেন” ॥২৫॥ 

২৫ শ্লোকঃ কম্মিংশ্চিৎ পুস্তকে নাস্তি। 
স্্স্স্সপপেিসিপ 



৮৬২ মহাভারতে আদি, 
যযাতিকুবাচ। 

একদেহোস্তবা বর্ণাশ্ত্বারোহপি বরাঙ্গনে ! | 

পুথণধর্ম্মাঃ পৃথক্ শৌচান্তোন্ত ব্রাহ্মণে। বব? ॥২৭। 
দেব্যান্তযুবাচ। 

পাণিধর্থো নাহুষায়ং ন পুংভিঃ মেবিতঃ পুরা! | 
তং মে তৃমগ্রহীরগ্রে বুণোমি ত্বাযহং ততঃ ॥২৮॥ 

ভারতকৌমুদী 
মেবেত্যাহ-_সংস্রমিতি | বং সন্দ্ধনং সংহিতমপি সন্ধদমেব , 'ব্রা্গণোহস্ত মুখমাসীদাহ্ 
বাজন্যঃ কৃত: ইতি শ্রতেবেকদেহোস্তবত্াদিত্যুতযত্রাপি ভাবঃ। এবঞ্চ “সদৃশীং ভাধ্যাং 
বিন্বেত ইতি স্থতেঃ সাদৃগ্তাদেব ত্বং মাং বিবোচ,মর্হথপীতি স্থচিতমূ। অত্যন্তসন্ব্ব- 
হুচনাষৈব উভযবিধপ্রযোগঃ, পঅন্তচ্চ শবধানাং প্রবুতিনিমিতম্ অন্যচ্চ বযৎপতিনিমিত্তম” 
ইতি দর্পণাদাবত্যন্তভেদপ্রদর্শনায অন্যশবদবয়গ্রযোগবৎ! নীলকণ্ঠবাখ্যানন্ক চিন্তং তত্তদৃ- 
ত্াস্তানাং পববস্তিস্থাৎ, “একদেহোনবাঃ” ইত্যার্দিপববাক্যেন বযাতিনাপি অক্বুক্তাশয- 
ভবাবধাবণচ্চি। কিঃ অন্দ। হে নাহুষ। যষাতে! ত্বম্ খধিশ্চ বাজধিশ্চ, খাধিপুত্রশ্চ 
বাজধিপুত্রশ্চাসি, অতএব খধিকন্তাং মাম, বহস্ত নিঃলন্দেহমেবোদহ, অকিঞ্চিৎকবব্রনন্ত্র- 
বৈষমোহপি খধিত্বসাম্যাদিত্যাশযঃ 1২৬] 

একদেহোসডিবত্মাত্রেণ সাদৃশতন্ত বিবাহপ্রযোজকত্বে বিপ্রতিপত্তিং দর্শষতি-_-একেতি। হে 
ববান্ধনে। ব্রা্মণাদযশ্চত্বাবোহপি বর্ণাঃ, একদেহোভতবা এব; প্বরা্মণোহগ্ত ুখমাসীঘাহ 
রাজছ্যঃ কৃতঃ। উব যদন্ত তদ্দৈন্টঃ পঞ্ত্যাং শৃন্দোখজাষত ॥৮ ইতি শ্রতেঃ। এবং শৃ্রস্তাপি 
রাণী বিবাহা ভতাদিত্যাশযঃ। ইষ্টাপতে। দৌষমাহ--পৃথগিতি। ধর্ণশোঁচাদিসাদৃ্মপি 
বিবাহপ্রযোজকমিতি ভাঁবঃ ৷ তেযান্ত বর্ণানাং মধ্যে ব্রা্গণ এব ববঃ প্রধানঃ। এবঞ ধর্ম- 
শৌচাদিবৈষম্যে বৈসাদৃণ্ঠাৎ ক্ষতরিযোহহং তরানমণীং ত্বাং ন বিবোঁচ, মহীমীত্যভিগ্রাযঃ ॥২৭। 

ভারতভাবদীপঃ 

ক্ষতরিয়কন্তান্থ লোপামুদ্রাদিষু ব্রাঙ্গণানামুৎপতিদর্শনাৎ্। কত্রেণ ব্রদ্দ সংহিতং সংমিশ্রম্! 
খধিবুধাদিলাাং পুবববাস্তত আধুস্ততো নহ্ষস্ততত্বমিতি ক্ষত্রিষকন্তাযাং ব্রান্মণাজ্জাতো 
ব্রাহ্মণ: কষত্তিযদাবেষু ব্রাঙ্গণাজ্জাতত্ত ক্ষত্রিয এবেত্যাগ্রহেৎপীলাযাং ক্ষত্রিষদাবস্বাভাবাৎ 
ুত্াকমৃধিত্বমেব তথ্যমিত্যর্থ | হে অর্গ। বহত্ব পবিণন্য 1২৬1 একভ্ডেখরস্ত দেহে 

দেবযাশী বলিলেন --কষতরিয় ত্রাহ্মণের সহিত সংস্থষ্ট আছেন, আবার ত্রাহ্মণও 
্ত্রিয়ের সহিত সংস্থ্ট আছেন। বিশেষত; আপনি খফিও বটেন, খাষিপুত্রও 
বটেন; সুতরাং মহারাজ! আপনি আমাকে বিবাহ ককন” ॥২৬| 

যযাতি বলিলেন_-“দেবযানি। চারিটি বর্ণই এক শরীর হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে; কিন্তু তাহাদের ধর্মও ভিন্ন ভিন্ন, শৌঁচও [ভন্ন ভিন্ন; কিন্তু তাহাদের 
মধ্যে ত্রাহ্মণই শ্রেষ্ট” ॥২৭॥ 



পর্ববণি উনদগ্ততিতমোহধ্যায়ঃ | ৮৬৩ 

কথং নু মে মনঘ্বিন্তাঃ পাঁণিমন্যঃ পুমান্ স্পুশেু। 
গৃহীতমৃিপুত্রেণ স্বয়ং বাপ্যুষিণা ত্বয়া৷ ॥২৯॥ 

যযাতিরুবাচ | 

কুদ্ধাদাশীবিষাঁ সর্পাজ্ছবলনাৎ সর্বতোমুখাৎ। 
দুরাধর্ষতরো বিপ্রো জ্ঞেয়ঃ পুংসা! বিজানতা ॥৩০|॥ 

দেবযান্যুবাচ। 

কথমাশীবিষাৎ সর্পাজ্জবলনাৎ সর্ববতোমুখাৎ | 

দুবাধর্তরো বিপ্র ইত্যাণ্থ পুরুষর্ষভ ! ॥৩১| 

ভারতকৌমুদী 
অথ পবান্তা দেবযানী বিবাহপ্রযোজকসাদৃশ্ঠপক্ষমপহায যুক্যন্তবং প্রদরশ্যতি--পাণীতি। 

হেনাহুষ! পুংভিঃ পুরুষৈঃ, অযং গ্রহণানভ্তবগ্রত্যাখ্যানবপঃ, পাণিধর্মঃ পাঁণিগ্রহণবর্শঃ, পুবা 
ন সেবিতঃ। তথা চ তম, অগ্র এব তং মে পাণিম্, অগ্রহীঃ, কুপাছুদ্বাবকালে ইতি ভাবঃ। 

তত এবাহং ত্বামিদাঁনীং পতিত্বেন বুণোমি ॥২৮॥ 
কথমিতি। খাধিপুত্রেণ স্বযর্াপি ঝধিণা ত্বষা, গৃহীতং মনদ্ধিন্া মে পাঁণিম। অন্যঃ পুমান্ 

কথং ন স্পৃশেৎ, অপি তু কখমপি নেত্যর্থ, অন্তপূর্বত্বাবধাবণাদিতি ভাবঃ। অমনস্বিত্তাত্ত 
জডত্বাদয়য়! কদাচিৎ স্পৃশেদপীতি মনস্ষিনীপদগ্রযোগাশযঃ ॥২৯| 

অথ পবাস্ডোযষাতিবপি প্রত্যাখ্যানে পক্ষাস্তবমবলম্বতে-_ক্রুদ্ধার্দিতি । আঁশীবিবা ভীক্ষবিষাৎ। 
সর্বতোমুখাদ্যাপিনং).. জলনাদহ্েঃ।  ছুবাধর্ধতবো ভীষণতবঃ। বিজানত, পদীর্ঘততুং 

বুধ্যমানেন ॥৩৩॥ 

কখমিতি। হে পুক্তর্ষভ 1 পুরুষশ্রে্ঠ | যযাতে! আখ ব্রবীষি|৩১ 

ভারতভাবদীপঃ 
দেহাবয়বা মুখবাহ্রুপাদাভ্তিদৃন্ভবাঁং ॥২৭ প্রাগেব ত্বযা মম পাণিগ্রহণং কৃতমত ইদানীং 

বিচাবাবসরো নাস্তীত্যাশযেনাহ-_পাঁণীতি | পাণিধন্দঃ পাণিগ্রহণাখ্যো ধর্ধঃ ॥২৮--২৯। 

ষযাতিস্ত শ্বস্ত শরিষ্ঠাসক্ঞা, দেবধান্যাঃ প্রকোপে লতি শুক্রাভীতঃ সন্ মনস্তেবোবাঁচ 

দেবযানী কহিলেন--“মহারাজ। একবার একটী কন্যার পাণিগ্রহণ করিধা, 
আবার তাহা প্রত্যাখ্যান করা, বিবাহবিষয়ে এবপ ব্যবহার পুরে কোন পুকষই 
করেন নাই, সুতরাং আপনি পুরর্বেই আমার সে পার্ণিগ্রহণ করিযাছেন বলিবা 
আমি আপনাকে বরণ করিতেছি ॥২৮ 

আপনি খধিপুত্র এবং নিজেও খবি হইযা, আমার যে পাণিগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, সে পানি অন্য পুকষ গ্রহণ করিবে কি করিয়া” ? 1১৯1 

ঘষাতি বলিলেন-'ন্ুদ্ধ তীক্ষবিষ সর্প এবং বিশাল অগ্রি-_এই ছুই অপেঙ্গাই 
্ান্মণকে ভীষণতন বলিয়া অভিজ্ঞ লোকের বুঝিতে হইবে" 1৩০] 



না মৃহাভাঁরতৈ আদি- 
যযাতিরুবাচ । 

একমাশীবিষো হন্তি শন্্রেণেকশ্চ বধ্যতে। 
হন্তি বিগ্রঃ সরাগ্রাণি পুরাণ্যপি হি কোপিতঃ ॥৩২॥ 
ছুরাধর্ধতরে। বিপ্রস্তন্মাভীরু ! মতো মম | 

অতোহাতাঞ্চ পিত্রা ত্বাং ভদ্রে! ন বিবহাম্যহযূ ॥৩ং॥ 

দেবযান্যুবাঁচি। 

দত্তাং বহন্ব তন্মা ত্বং পিত্রা রাজন! বৃতে। ময় । 
অযাচিতে। ভয়ং নান্তি দত্তাঞ্চ প্রতিগৃহতঃ ॥৩৪।॥ 

তিষ্ঠ রাঁজন্। মুহুর্তঞচ প্রেষযিদ্যাম্যহং পিতুঃ। 
গচ্ছ ত্বং ধাত্রিকে ! শীদ্তং ব্রহ্মকল্পমিহানয় | 

স্বকনংববে বৃতং শীদ্রং নিবেদয় চ নাহুষম্॥৩৫| 

ভারতকৌমুদী 
একমিতি ৷ একং দ্টমান্রং জনম্। শস্তেণ শঙ্তাদিনা। এব জলনাঁদিতি পূর্বোক্তেন 

ন বিরোধঃ। হন্তি অভিসম্পাতাদিতি ভাঁবঃ 1৩২॥ 

ইদানীং নির্ষমাহ--দুবেতি। অতএবাহ্ং পিত্রা! আদতাঁৎ ত্বাং ন বিবহাঁমি ॥৩৩া 
দতামিতি। হে বাঁজন্। তত্তা, ময! কৃত এব বস পিত্রা দভমেব মা মাস বহন 

পবিণয। এবঞচ মামযাচতঃ দত্বামেব চ মাং গ্রতিগৃহতস্তব, পিতৃবভিসম্পাতীপ্যং নাকি 1৩৪॥ 

অথ তব পিতা কুতর যেন তবং তেন দত স্তা ইত্যাহ-তিষ্ঠেতি। গ্রেয়হিবামি দীমিতি 
শেষঃ। ব্রদ্ধকনপং বিবিফ্িতুল্যং পিতবম্। বৃতং ময়ৈব। ষটুপদমিদং পদ্যম্ )৩৫] 

ভারতভাবদীপঃ 
ভুদ্ধার্দিতি ॥৩০--৩২॥ আদতাঁমিতি চ্ছেদঃ ॥৩৩। ম। মাম! ভষং ক্ষত্রিষেণ ব্রান্মণীপবি- 

দেববানী কহিলেন_-“মহান্রাজ। তীক্ষবিষ সর্প এবং বিশাল অি অপেক্ষা 
আপনি ত্রাহ্মণকে ভীষণতর বলিতেছেন কেন 1” 1৩১ 

যযাতি বলিলেন-_“সর্গ একজনকে নষ্ট করে, অস্ত্রও একজনকেই বধ করে ; কিন্তু 
রব শ্রাক্মণ রাজ্যের সহিত নগর ধ্বংস করিতে পারেন ।৩২| 

ভদ্রে! সেই জন্যই আমি সর্প ও অগ্নি অপেক্ষা ব্রাহ্মণকে ভীষণতর বলিয়া 
মনে করি; অতএব আপনার পিতা আপনাকে দান না করিলে, আমি বিবাহ 
করিতে পারি নাঃ ॥৩৩। 

দেবযানী বলিলেন--“মহারাজ ! তাহ! হইলে, আমি আপনাকে বর্ণ করিলাম 
এবং পিতাই আমাকে দান করিবেন; এ অবস্থায় আপনি আমাকে বিবাহ করিতে 
পারেন। কেন না, আপনি প্রার্থনা করেন নাই, অথচ দত্তাকেই গ্রহণ করিতেছেন; 
ুৃতরাং এ অবস্থায় আপনার কোন ভয় থাকিতে প্রারে না ॥৩৪ 

৩৫ শোকঃ ₹চিন্নান্তি। 



ব্ধণি উনদপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৮9৫ 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 

ত্বরিতং দেবযান্যাথ সন্দিষ্ং পিতুরাত্মনঃ। 
সর্ধবং নিবেদয়ামান ধাত্রী তক্মৈ যথাতথম্ ॥৩৬॥ 
শ্রুত্বৈব চ স রাজানং দর্শযামাস ভার্গবঃ। 
দৃষ্টব চাগতং শুক্রং যযাতিঃ পৃথিবীপতিঃ। 
ববন্দে ত্রান্মণং কাব্যং প্রাঞ্জলিঃ প্রণতঃ স্থিতঃ ॥৩৭॥ 

দেবযান্থ্যুবাচ। 

রাজায়ং নাহুষস্তাত ! হুর্গমে পাণিমগ্রহীৎু। 

নমন্তে দেহি যামন্মৈ লোকে নাম্যং পতিং বৃণে ॥৩৮| 

ভারতকৌমুদী 
ত্ববিতমিতি। অথ ধাত্রী ত্ববিতং গত্বা, আত্মনঃ পিতুঃ সমীপে দেবযাস্তা৷ সন্দিষ্টং সর্ব 

ৃ্ান্তম্, তন্মৈ পিত্রে শুক্রায, যথাঁতথং নিবেদযামাঁস ॥৩৬| 
শরত্বেতি। দর্শযামাঁস আত্মানমিতি শেষ ৷ ইদমপি ষট্পদং পদ্ম 1৩৭| | 
বাজেতি। হে তাঁত। অযং নাহুষো৷ বাজা, দুর্গমে স্থানে কৃপে, প্রাগেব মম পাণিমগ্রহীৎ। 

অতএব তে তুভ্যং নমঃ, অন্মৈ মাং দেহি। যেন হি লোকে অন্তং পতিং ন বৃণে 'অনেনৈব 
পাণিগ্রহণাঁৎ ৩৮1 

মহারাজ! কিছু কাল অপেক্ষা ককন, আমি পিতার নিকট দূতী পাঠাই- 
তেছি। ধাত্রি! তুমি সত্বর যাও ব্রহ্মার তুল্য পিতৃদেবকে এখানে আনয়ন কর। 
আমি নিজেই মহারাজকে বরণ করিয়াছি, এ কথাও পিতৃদেবকে সত্র 

জানা ইও” ॥৩৫1 
বৈশম্পাষন বলিলেন-__তাহার পর, ধাত্রী সত্বর বাইবা দেবযানীর অভিমত 

সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথভাবে শুক্রাচাধ্যের নিকট জানাইল ॥৩৬| 
শুক্রাচাধ্যও শুনিয়াই আসিয়া রাজাকে দর্শন দান করিলেন; বাজাও 

গুক্রাচার্ধ্যকে উপস্থিত দেখিয়া! নমস্কার করিলেন এবং কৃতাগ্লি হইয়া অবনতভাবে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৩৭। 

তখন দেবযানী বলিলেন-_"পিতঃ ! এই যধাতি ব্বাজাই পাণিগ্রহণ করিযা 

কূপের ভিতর হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন ; অতএব আপনাকে নমন্বার 
করি, আপনি উহার হস্তেই আমাকে সমর্পন ককন ; জগতে আমি অন্য পুরুষকে 
গতিতে বরণ করিব না” ॥৩৮| 

১০৯ 



৮৬৬ শ্নহাীভারতে - আদি- 

গুন্র উবাচ। 

অন্যো ধর্ম? প্রিয়ন্তবন্তো বৃতত্তে নাহুষঃ পতিঃ | 

কচশাপাত্ম় পুর্ববং নান্স্ভবিতুঘহতি ॥৩৯॥ 

বৃতোহনয়া পতি্বার ! স্তয়া ত্বং মমেউয়া। 

গৃহাণেমাং ময় দর্ভীং মহ্ষীং নহুষাত্মজ ! ॥৪০॥ 

যযাতিরুবাচ। 

অধর্থ্মো ন স্পুশেদেষ মহান্ মাঁমিহ ভার্গব!। 
বরণলন্করজে। বরক্নিতি ত্বাং প্রবৃণোম্যহ্মূ॥৪৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
অন্ত ইতি। হে দেবযানি। ধর্শঃ আন্তঃ, প্রিয়ন্ত অনুবাগপাত্ন্ত অন্তঃ। বম্মিংশ্চিৎ 

পুরুষে অন্ুবাগাতিশয়ে জাতে প্রাষেণ যুবত্যা ধর্দো নগণ্যত ইতি ভাবঃ। অতএব ত্তয়া 
অান্ুমতেঃ পূর্বমেব, নাহুষো৷ যযাতিঃ পতিবূর্তঃ। অথ প্রতিলোমবিবাহে মহৎ পাপমিত্যাহ-_ 
কচেতি "ঝধিপুজে। ন তে বশ্চিজ্জাতু পাঁণিং গ্রহীস্যতি” ইতি প্রাণ্ক্তাৎ কচশাপাদ্ধেতোন্ 

তে তব, অন্তৎ খধিপুত্রকর্তৃকপাণিগ্রহণম ন ভবিতুমর্থতি। অতো যত কৃতং তদেব সাধু 
মন্তব্যমিতি ভাঁবঃ ॥৩১॥ 

। বৃত ইতি। হেবীব। ই্টযা! প্রিযযা অনষা মম সুতযা, ত্বং পতিবূর্তঃ। অতএব হে 
নহ্যাআুজ। যযাতে! মযাপি দত্বামিমাং মহিষীং ত্বং গৃহাঁণ |৪০| 

অধন্দ ইতি। হে ব্রন্ধন্। ভার্গব। ইহ ত্বৎকন্যাগ্রহণে কৃতে, বর্ণসন্কবজঃ “ক্ষত্রিযা- 
িপ্রকল্ঠাষাং সুতো ভবতি জাতিতঃ” ইতি মন্থবচনাদর্সঙ্কবজনননিবন্বন ইত্যর্থ, এব মহান্ 
ধর্ম, মাং ন স্গুশেরিতি হেতোঃ অহং ত্বাং প্রবূণোমি আশ্রয়ামি ॥৪১। 

ভারতভাবদীপঃ 
শযনদৌষজম্ ॥৩৪--৩৭| ছুর্গমে সম্কটে ।৩৮--৪১] উপ্মিতং বৰঞ্চ বৃণীঘেত্যুক্তোহিপীদানীং 

শুক্রাচা্য বলিলেন--“দেববানি! ধর্ম এক, প্রণয়েন্র পাত্র আর এক; তাই 

তুমি আমার অনুমতির পূর্বেই ঘষাতিকে পতিত্বে বরণ করিয়াছ। বিশেষত 
কচের অভিসম্পাতে তোমার ত কোন খধিপুত্রকর্তৃক পাণিগ্রহণ হইতেই 
পারিত ন1 ॥৩৯॥ 

যযাতি! আমার পরম স্নেহের পাত্র এই কন্তাটী তোমাকে পতিত্বে বরণ 
করিয়াছে, আমিও ইহাকে দান করিলাম; সুতরাং তুমিও ইহাকে মহিষীরূপে 
গ্রহণ কর? ॥8০। 

যঘাতি বলিলেন--“মহযি! এই পাঁণিগ্রহণে বর্ণপঙ্করজনক গুকতর পাপ 
আমাকে স্পর্শ না করে, এই জন্য আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম” ॥8১। 



পর্ববণণি উনসপগুততিতমোহ্ধ্যায়ঃ। ৮৬৭ 

গুক্র উবাচ। 
অং্মান্বাং বিষুগ্চামি শূণু ত্বং ববমীপ্নিতমৃ। 
অন্রিন্ বিবাহে মা গ্লাপীরহং পাপং নুদামি তে ॥৪২॥ 

বহন্ব ভার্ষ্যাং ধন্মেণ দেবযানীং স্্মধ্যমাম্। 
অনয়া সহ সং্রীতিমতুলাং সমবাপ্ধ,হি ॥৪৩॥ 
ইয়ঞ্চাপি কুমাবী তে শন্মিষ্টা বার্ষপর্ধ্বণী। 
সম্পুজ্যা দততং বাজন্! মা চৈনাং শষনে হ্বযেঃ 088] 

বৈশম্পাষন উবাচ । 
এবমুক্তে। যযাতিস্ত গুক্রং কৃত্বা প্রদক্ষিণমূ। 

শান্ত্রোক্তবিধিন! বাজা বিবাহমকরোচ্ছুভম্ ॥৪৫॥ 
5] 

অধশ্শাদ্িতি। বিমুধ্জামি উদ্ধবামি। মাগ্নারসীর্ন বিবীদ। হুদামি নাশযামি ॥৪২| 
বহন্বেতি। ধর্দেণ, কচশাপেন ক্ষত্রিষতুল্যপাতিত্যজননাঁদিতি ভাবঃ। বহম্ব পরিণয ॥৪৩| 

ইযমিতি। বৃষপর্্বণেহিপত্যং বার্ষপর্বণী। শযনে শধ্যাষাম্, হ্বযেঃ আহবযেঃ ॥8৪1 
এবমিতি। ব্রান্মেণ তেজসা৷ শুত্রস্ত অগ্রিতুল্যত্বাদেব তত্প্রদক্ষিণকরণম। শুভং বিবাহ্ম্। 

অথ কচঃ খলু জাধীবসীং যুকতিং প্রদর্শষন্নেব দেবধান্াঃ পাঁণিগ্রহণং নালীচকাব। 

দেবযানী তু তদনালোচ্যৈৰ কচং শশাপ। কচোইপি চ ক্ষত্রিষবদেব দেবযান্তা হঠাৎ 
কোপনতাঁমবেক্ষমাণঃ ্ঝধিপুত্রো ন তে কশ্চিজ্জাতু পাঁণিং গ্রহীস্ততি” ইতি প্রতিশাপং 
দত্তবান্। জনিতঞ্চ তেন কচশাপেন দেবধান্তাঃ ক্ষত্রিতুল্যং পাতিত্যম্। ততশ্চ 
তক্জানত্যা ন্সত্রিযাপ্রামেবাত্মীনং মন্যমাঁন্যা দেবযান্যা নিঃসক্ষোচমেব ক্ষত্রিযো যযাতিঃ 

পতিভাবেন বৃতঃ। যযাতিত্ত তং শাঁপম্জানন্ দেবযানীঞ্চ ত্রাক্গণকন্তাং জাননসরৃদেব তৎ- 
পবিণষং প্রত্যাচখ্যৌ। শুক্রস্ত সমাঁগত্য তং শাঁপং যযাঁতিং আাঁবযন্ দেবযান্যাশ্চ ক্ষত্রিয- 

তুল্যতাং বিজ্ঞাপযন্ভযোধিবাহং ঘটযাঁমাস। কিঞ্চ প্রাতিলোমিকতযৈবান্মিন্ বিবাহে মহৎ 

গাঁপং অঞ্জাতম্, তচ্চ “অধর্ধাত্বাং বিমুধামি” “অহ্ং পাপং হুদামি তে” ইত্যভিদখানঃ শুক্র 
এব স্পষ্টীচকাব। এতেন প্রতিলোমবিবাহে যৎ কেচিদ্িদমেব নিদর্শনমামনন্তি, তদপান্তম্ 18৫1 

শুক্রাচাধ্য বলিলেন-_-যযাতি ! তুমি এই বিবাহে বিষপ্ন হইও নাঃ আমি 

তোমাকে পাপ হইতে মুক্ত করিব , তোমার অভীষ্ট বর শোন, আমিই তোমার 
পাপ নষ্ট করিরা দিব ॥৪২॥ 

তুমি ধর্্মান্ুসারে এই সুন্দরী দেবধানীকে বিবাহ কর এবং ইহার সহিত 
অতুলনীয় আনন্দ অনুভব করিতে থাক ॥৪৩॥ 

বযাতি ! বৃষপব্বার কন্তা শশ্মিষ্ঠাকে তুমি সর্বদাই পুজনীয়ভাবে পালন করিবে ; 
কিন্তু কখনও শষ্যাতে ইহাকে ভাকিও না” 880 

৪৪ স্লোকাৎ পরং শ্লোকাস্তরং কচিদ্দৃশ্তে। 



৮৬৮ মহাভাবতৈ 

লন শুক্রান্মহদ্বিতং দেবযাঁনীং তদ্দোতমাম্। 

দ্বিহত্রেণ বন্যানাং তথা শনিষ্ঠুয়া সহ ॥৪৬| 

সম্পুজিতশ্চ শুক্রেণ দৈত্যৈশ্চ 'নৃপসত্মঃ | 

জগাম স্বপুরং হুফ্টোহনুজ্ঞাতোহথ মহাত্বনা ॥৪৭॥ ঘুগকম্) 

ইতি শ্্রীমহাভারতে শতপাহজ্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাঁদিপর্ব্বণি 

সম্ভবে যাযাঁতে উনদগ্ত তিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ % 
শা 

প্রঃ জর ও ৬ 8 পথ ও এ রশ ও. শর প্রন ও পনর দ্জলজল  প্্াদিচগল (জজ আজল না জজ কঙ গলদ দাদ উজ জা তি লজ এল দলজ এন লট প্রা ৪ উড 

ভারতকৌমুদী 

লন্ষেতি। নৃপসতমো যযাঁতিন কন্যানাঁং দ্বিসহত্রেণ। তথা শশ্গিষ্টয়া চ সহ, উত্তমাং দেব- 
যাঁনীমচ যৌতুকভাবেন শুক্রানমহদ্বিতঞ্চ লব্ধ, মহাত্মন| শুক্রেণ দৈত্যৈশ্চ অ্পৃজিত:, অথ 
গন্তমন্ুজ্ঞাতঃ অতএব হষ্ট১ সন্, স্বপুরং জগাঁম ॥৪৬-_-৪৭॥ 

ইতি মহামহোঁপাধ্যায-ভাঁবতা চাধ্য-শ্রীহবিদাঁসসিদ্ধান্তবাগীশভট্রাচা্যবিবচিতাঁষাং মহাভাবত- 
টাকায়াং ভারতকৌমুদ্লীসমাখ্যাযামাদিপর্ববণি সম্ভবে উনসপ্তুতিতমোধ্ধ্যাঘঃ ॥০। 

ভারতভাবদীপঃ 

স রি পশ্চাৎ তুন্তত্র জবাসংক্রমণসামর্থ্বপঃ | শুক্রেণৈব স্বপ্রতিজ্ঞাসিদ্ষে দত্ত ইতি 
ধ্যেয়ম ॥৪২--৪৭| 

ইতি শ্রীমহাভাবতে আদিপর্বণি নৈলকষ্ঠীষে ভারতভাঁবদীপে উনসপ্ততিতমোধ্ধ্যাযঃ ॥৬৯॥ 

শিস 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_শুক্রাচার্ধ্য এইবপ বলিলে, যাঁতি রাজ! শুক্রা- 
চার্ধ্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া শাস্ত্রো্ত বিধান অনুসারে দেবযানীকে বিবাহ 
করিলেন ॥8৫॥ 

তাহার পর, রাজশ্রেষ্ঠ যযাতি ছুই সহত্র কন্তা এবং শশ্িষ্ঠার ঘহিত 
সুন্দরী দেবযানীকে এবং শুক্রাচার্য্ের নিকট হুইতে প্রচুর যৌতুক ধন লাভ 
করিষা, মহাত্মা শুক্র ও দৈত্যগণকর্তৃক সম্মানিত হইয়া, শুক্রাচার্যের অনুমতি 
অনুমারে আনন্দিত চিত্তে আপন র্লাজধানীতে চলিরা৷ গেলেন ॥৪৬-_৪৭॥ 

৩৯০ 
শিশির ল শী শী লী শেপ 

- *্* “*'একাশীতিতমোহিধ্যায়ঃঃ “ **অষ্টসপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ,  **পঞ্চসপ্ততিতমোহধ্যাযঃ' 
ইতি গাঠাত্তরাণি। 



সগ্ততিতমোবধ্যায়ট। 

জি জি | 
ধযাতিঃ স্বপুবং প্রাপ্য মহেন্দ্রপুরসনিভমৃ। 

প্রবিশ্যান্তঃপুবং তত্র দেবযানীং ন্যবেশয়ৎ ॥১॥ 
দেবযান্যাশ্চানুমতে স্তাং তাং বৃষপর্ববণঃ | 

অশোকবনিকাভ্যাসে গৃহং কৃত্বা ম্যবেশয়ও ॥২॥ 

বৃতাঁং দানীসহজ্রেণ শন্মিষ্ঠাং বার্ষপর্ধবণীম্ । 

বানোভিবন্নপাঁনৈশ্চ সংবিভজ্য সুসৎকৃতাম্ ॥৩॥ (যুগ্মকমূ) 
দেবযান্যা তু সহিতঃ স নৃপো নহুষাতুজঃ | 
বিজহার বহুনব্দান্ দেববন্মুদদিতঃ স্থধী ॥8॥ 
খতুকালে তু সং্্রাপ্তে দেবযানী ববাঙ্গন] । 

লেভে গর্ভং প্রথমতঃ কুমাবঞ্চ ব্যজায়ত ॥৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
যযাঁতিবিতি। তত্র অন্তঃপুবে। হ্যবেশযৎ সমস্থাপযৎ্খ ॥১] 

দেবযান্া। ইতি। অঙন্মতে অন্মোদনে সতি। অশোকবনিকাষা অভ্যাসে নিকটে। 
সংবিভজ্য ইযতস্থ দিবসেষু ইযতাং প্রযোজনমিতি নিদ্িশ্ত, হ্ুসতক্ৃতাং বাজকন্ঠাত্বাদিশেষ- 
সমাদৃতাম্ ॥২--৩| 

__দেবযান্যেতি ৷ মুদিতো দেবঘান্তা ব্যবহাবেণৈবানন্দিতঃ, সুখী চ সন 18 
খাত্বিতি। ব্যজাঁযত প্রস্ছুতবতী, সকর্মকত্বমার্যম্ ॥৫॥ 

বৈশম্পাষন বলিলেন- বযাতি অমরাবতীতুল্য আপন ভবনে উপস্থিত হইয়া, 
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিষা, সেইখানেই দেবযাঁনীকে স্থাপন করিলেন ॥১1 

আৰ, দেবযানীর অনুমতি অনুসারে উগ্ভানের অশোকবনের নিকটে নূতন 
একটা বাড়ী নিন্মাণ করিক্পা, তাহাতেই অন্ুররাজকন্তা শশ্মি্ঠাকে বিশেষ 
আদরপূর্ববক স্থাপন করিলেন এবং তাহার জন্য অন্ন; বস্ত্র ও পানীয়ের ব্যবস্থা 
করিয়া দিলেন; আর তাহার এক সহত্র দাসী তাহার সঙ্গেই থাকিবে বলিয়া 
নিয়ম করিয়া! দিলেন ॥২__-৩| 

নহুষনন্দন যযাতি আনন্দিত ও সুখী হইয়! দেবযানীর সহিত বহু বৎসর যাবৎ 
বিহার করিলেন ॥8॥ 

খতুকাল উপস্থিত হইলে; দেবযানী প্রথমে গর্ভবতী হইলেন, পরে একটা 
পুত্র প্রসব করিলেন ॥৫॥ 



৮৭০ মহাভারতে আদি- 

গতে বর্ধনহাল্রে তু শল্মিষ্টা বার্ষপর্ববণী। 

দরদর্শ যৌবনং প্রাপ্তা খতুং সা! চান্বচিন্তয়ৎ ॥৬| 
খতুকালশ্চ সম্প্রাপ্ডো ন চ মেহস্তি পতিতিঃ 
কিং প্রাপ্ত কিং নু কর্তব্যং কিং বা কৃতা। কৃতং ভবে, ॥॥ 

দেবযানী গ্রজাতাসৌ বৃথাহং প্রাগুযৌবন! । 

যথ| তথা বৃতে। ভর্তা তখৈবাহং বূণোমি তম্ ॥৮| 

রাজ্ঞা পুত্রফলং দেয়মিতি ষে নিশ্চিত! মতিঃ। 

অগীদানীং স ধর্মাত্বা! ইয়ান্মে দর্শনং রহঃ ॥৯॥ 

অথ নিজ্দ্রম্য রাজামৌ তম্মিন্ কালে যদৃচ্ছয়া । 

অশোকবনিকাভ্যাসে শন্মিষ্ঠাং প্রাপ ভিষ্ঠতীষ্ ॥১০) 

ভারতকৌমুদী 
গত ইতি। অন্র সহজ্রপদং বহুপবম্। যৌবনং প্রাপ্তা বা্ষপর্বণী শন্সিষ্ঠা, খতুং দদর্শ ঃ 

অতএব চ স! বক্ষ্যমাণমন্চিত্তযৎ 1৬| 

খন্থিতি। সম্প্রাপ্ত উপস্থিত: । কিং প্রাপ্তং কীদৃশ্যং কষ্টমূপস্থিতম। কৃতমুদেস্ঠং বমণম্ ॥৭ 

দেবযানীতি। প্রজাতা পুত্রবতী জাভী। অহন্ত বৃথ। নিক্ষলমেব প্রাপ্তযৌবনা ॥৮1 
বাঁজ্রেতি। রাজ্ঞা যযাতিনা, পুত্র এব ফলং পুত্রফলম্ দেষং মত্সঙ্গমেন দাঁতব্যম্। 

ধর্মাত্ম! সবযাতিঃ, বহঃ, অন্মিন্ নির্জনস্থানে, মে মম দর্শনম্। ইযাঁৎ প্রাপ্প,যাৎ অপি কিম্ ॥৯| 
ভারতভাবদীপঃ 

যযাঁতিবিতি ॥১--৪॥ ব্যজাযত 'অজনয ॥৫--৬| গ্রজাতা প্রজাঁবপেণ বিততা 

বহুকাল অতীত হইলে, যৌবনাদ্িতা বৃষপর্বৃহিতা শস্গিষ্ঠা খতুমতী হইয়া 
চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥৬ 

আমার খতুকালও উপস্থিত হইল; অথচ পতি নাই; সুতরাং কি দাকণ 
কষ্টই আসিয়া পড়িল, এখন কি করি, কি করিষাই বা উদ্দেপ্ত নিদ্ধি করি ॥৭। 

দেবযানী ত পুত্রবতী হইয়াছে; কিন্ত আমার যৌবনে নিক্ষলই আসিয়াছে। 
সে বাহা৷ হউক, দেবযানী যেমন নিজেই পতি বরণ করিধাছে, আমিও তেমন 
নিজেই পতি বরণ করিব ॥৮ 

রাজা আমাকে অবশ্যই পুত্র দান করিবেন, ইহা আমার বদ্ধমূল ধারণা; 
স্থৃতরাং এই নির্জন স্থানে তিনি এখন আমাকে দর্শন দান করিবেন কি 1॥৯| 
উড 548887875868554758288155825870া 

(৭)*-খং ভবে। ইতঃ পূর্ব সার্দিক্লোকত্রয়ং কচিদধিকং দৃ্ততে। (৯) ঈয়ান্মে 
ঘর্শনং রহঃ। ইতঃ পরমপি ঘটপদমেকং পদ্চং দাক্ষিণাত্যপুস্তকে অধিকমন্তি। 

(১০). শন্ষিষাং প্রাপ্য ধিষিতঃ। 



পর্ববণি সপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৮৭১ 

তমেকং বহিতে দুষ্ট শন্মিষ্ঠা চারুছাপিনী | 
প্রত্যুদ্গম্যাঞ্জলিং কৃত্বা রাজানং বাক্যমব্রবীৎ্ ॥১১॥ 

শম্মিষ্টোবাচ। 
পোমস্যেন্রন্ত বিষ্ঠোর্বা যমন্ত বরুণস্ত বা। 

তব বা নাহুষ! গৃহে কঃ স্তিয়ং দ্রকটমর্হতি ॥১২ 
রূপাভিজনশীলৈহি ত্বং রাজন! বেখ মাং লদা। 
সা ত্বাং যাঁচে গ্রসাগ্যাহস্ৃতুং দেহি নরাধিপ ! ॥১৩) 

যযাতিরুবাচ। 
বেছি ত্বাং গীলসম্পন্নাং দৈত্যকন্যামনিন্দিতাম্। 

রূপঞ্চ তে ন পশ্ঠামি সুচ্যগ্রমপি নিন্দিতম্ ॥১৪।॥ 
অব্রবীভুশন! কাব্যো দেবযানীং যদ্াহবহমৃ। 
নেয়মাহবয়িতব্যা তে শয়নে বার্ধপর্ববণী ॥১৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
অথেতি। অথাসৌ বাজা যযাতিঃ তন্মিন্নেব কালে, ভবনানিক্রম্য, যদৃচ্ছযা উশ্ববেচ্ছয়া, 

অশোঁকবনিকাযা! অভ্যাসে সমীপে, তিষ্ঠতীং তিভীং শঙিষ্ঠাং প্রাপ 1১০ 
তমিতি। বহিতে জনবজ্জিতে তশ্মিন্ স্থানে, একং তং যযাতিম্ ॥১১ 
সোমস্তেতি। হে নাহুধ! তব বা গৃহে স্থিতাং দ্রিষম, কোইপবঃ পুরুষে! রটুমহতি, অপি 

তু কোইপি নেত্যর্থ। অতএব মামপি ন, তেনৈব ত্বামহং যাচে ইতি ভাব: |১২ 
বপেতি। হে বাজন্। বপং সৌন্দধ্যম অভিজনঃ কুলং শীলং স্বভাব এতৈঃ, সদৈব ত্বং মাং 

বেখ জানাসি। অতো মৎসঙ্গমে ন তে বৈমত্যহেত্ব্তীতি ভাঁবঃ। দেহি বক্ষ 1১৩ 
বেন্দীতি। দৈত্যকন্যামিত্যনেন সৎরুলজাতত্বং সচিতম্। হুচ্যগ্রং তৎপবিমিতমপি 1১৪ 

তাহার পর, রাজা যযাতি আপন ভবন হইতে নির্গত হইযা, সেই সমযেই 
ঈশ্বরেচ্ছান্থুসারে অশোকবনের নিকটে যাইয়া শন্িষ্ঠাকে দেখিতে পাইলেন ॥১০॥ 

মধুরহাসিনী শশ্ষিষ্ঠ। সেই নির্জন স্থানে রাজাকে একাকী দেখিয়া, প্রত্যুদ্গমন 
করিব! কৃতাপ্তলি হইয়া! তাহাকে বলিতে লাগিলেন ॥১১॥ 

শশ্ষিষ্ঠা বলিলেন-__“মহারাজ | বিষু ইন্দ্র, চক্র, যম, বকণ অথবা আপনানর 
গৃহে অপর কোন্ পুকষ ভ্্রলোককে দেখিতে পারে ? ॥১২॥ 

মহারাজ! কুল, শীল ও বপপ্রভৃতি সব্বপ্রকারেই আপনি আমাকে জানেন ; 

অতএব আমি অন্ুনর সহকারে আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি 

আমার খতু রক্ষা ককন” ॥১৩ 
বধাতি বলিলেন-_“শশ্ষিষ্ঠা ! তোমার স্বভাবও জানি, কুলও জানি এবং 

ভোমার সুচ্যগ্র পরিমিত বপও যে নিন্দিত নহে, ভাহাও দেখিতেছি ॥১৪॥ 



৮৭২ মহাভারতে আদি- 

শল্মিষঠোবাঁচ। 

ন নর্মমযুক্তং বচনং হিনস্তি ন স্ত্ীযু রাজন্! ন বিবাহকালে। 

প্রাণাত্যয়ে সর্ববধনাঁপহাঁরে পঞ্চানৃতান্তাুবপাঁতকাঁনি ॥১৬ 
পৃষটন্ত সাক্ষ্যে প্রবত্তমন্যথা বদন্তি মিথ্যাপতিতং নরেন্দ্র! । 
একার্ঘতায়ান্ত সমাহিতায়াং মিথ্যা ব্দস্তং হানৃতং ছিনস্তি ॥১৭] % 

ভারতকৌমুদী 
অব্রবীনদদিতি। অহং যদ দেব্যানীম্, অবহং পবিণীতবান্, তদা! কাব্য উন! শ্ক্রঃ, অব্রবীৎ। 

বিমন্রবীনদিত্যাহ--নেতি। ইযং বার্ষপর্বণী শশিষ্ঠা, তে ত্তয়া) শষনে শধ্যাযাঁম। বমণাঁষ ল 
আহ্বয়িতব্যা। তথা চ তদানীং ম্যা। মৌনমবলম্ধ্য দেবধান্তাঁঃ পবিণঘ এব কৃতঃ। তেন চ 

"অপ্রতিষিদ্ধং গরমতমন্মতং ভবতি” ইতি ন্যায়াঁৎ তদদীষং তথচনমন্দীরুতমেবাসাৎ , ই্দানীক্চ 

ত্বখস্ষমে তদন্যথ। কবণান্মম মিথ্যাবাঁদিতৈব স্তার্দিতি ভাঁবঃ ॥১৫॥ 

নেতি। হেবাঁজন্। নর্শযুক্তিং পবিহাসান্বিতং পবিহাঁসসৌট্টবসম্পাদকমিত্যর্থঃ, অনৃতং 
বচনম্, ন হিনস্তি বক্তারং জনং নানিষ্টভীজং কবোতি। স্ত্রীযু তন্মনোবঞ্নাঁষ প্রযুক্তমনৃতং বচনং ন 

হিনস্তি। বিবাহকাঁলে তথাধানিবৃততয়ে প্রযুক্তমনৃতং বচনং ন হিনস্তি। প্রাণাত্যযে প্রাণনাশ- 

সম্ভাবনীকালে তঙঞক্ষার্থং প্রযুক্তমনৃতং বচনং ন হিনস্তি। সর্বধনাপহাবে বাঁজাদিন। সর্ধস্ব- 
হবণসস্ভীবনাসমযে তশ্গিবৃত্যর্থং গ্রযুক্তমনৃতং বচন্্চ ন হিনস্তি। মুনয এব ইমাঁনি পঞ্চ অনৃতানি 

মিথ্যাবচনানি, অপাতকাঁনি অপাঁপজনকান্াহঃ ৷ এবঞ্চ বচনভূতন্ত তদানীং তব মৌনন্ত 
বিবাহকালিকত্বাদনৃতত্বেইপি ন দোধঃ * অন্যথা দেবধান্তাঃ সপত্বীসম্ভীবনয। শুত্রেণ তদ্বানাঁভাঁবে 

5 1১৬ বিবাহুবাঁধৈব স্তার্দিতি ভাঁবঃ 1১৬ নীরা 

বন্তীবং 1৮--১০॥ বহিতে বিজনে 1১১--১৪॥ অবহম্ উদ্ববানহম্ ॥১৫1 নর্যুক্তং পরিহাঁস- 
যুক্ত, বচনমনৃতমণি ন হিনন্তি দোঁষজনকং ন ভবতীত্যর্থ ৷ স্তীষু গমণ্বহমেনাঁং ন বমষে 

ইত্যুক্তিরনৃতাঁপি কৃতা চে ন, হিনস্তি। ধন্ত্যেপলক্মণং ক্ত্যাদেবপি ॥১৩| স্ত্রীধনূতং ন 

হিনস্তি প্রত্যুত সত্যাদবেণ তত্যাগ এব হিনস্তীত্যাহ--পৃষ্টং তিতি। সাক্ষ্য পৃষ্টং সদপ্তৈবন্তথা 
প্রবদস্তং পুক্কষং গতিতং যদ্ধদস্তি তন্সিথ্যা, গোঁত্রান্মণস্ত্ীদীনানাথাঘ্ার্থে কুটসান্ষস্তাপি পুণ্য- 
হেতুত্বাৎ। তথাচ হিংসাহেতুঃ সত্যমপ্যন্তমেব, অহিংসাহেত্বন্ৃতমপি সত্যমেবেতি ভাবং। 
গ্রকৃতমাহ-_-একার্থতায়ামেকপ্রযোজনতাযাং  সমাহিতাযামাবযোস্বদাবাধনবপে প্রযোজনে 

কিন্তু আমি যখন দেবযানীকে বিবাহ করি, তখন শুব্রাচার্ধ্য বলিয়াছিলেন বে, 
ভুমি শন্মিষ্ঠাকে আপন শয্যাতে আহ্বান করিও নখ” ॥১৫। 

শন্মিষ্ঠা বলিলেন__“মহারাজ ! পরিহাসের সময়ে, স্রীলোকের মনোরপ্রনের 
সময়ে, বিবাহের সময়ে, প্রাণ যাইবার সময়ে এবং সর্বস্ব অপহরণের সময়ে এই 
পীচটী সময়ে মিথ্যা বলিলে পাপ হয় না” ॥১৬। 

(১৬) ন ন্শযুক্তমন্তং "1 * ইতঃ পবং শ্লোকান্তরং পু্তকাস্তবে দৃশ্ঠতে । 

হতত৪৪৪০৪887৮885 5855 ৪ *চ৮৮%7 ৯৪ * শি ৮0000000000 সিশিশশা দিসি 



পর্ববণি সপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৮৭৩ 

যযাতিরুবাচ। 

রাজা প্রমাণং ভূতানাং স নশ্যেত স্ৃষা বদন্। 
অর্থকৃচ্ছমপি প্রাপ্য ন মিথ্যা কর্তমুৎ্সহে ॥১৮| 

শশ্মিষ্টোবাচ। 
সমাবেতৌ মতো রাঁজন্! পতিঃ সখ্যাশ্চ ষঃ পতিঃ। 
সমং বিবাহ্মিত্যাহুঃ সখ্য। মেহদি বৃতঃ পতিঃ ॥১৯॥ 

দী 
তহি কুত্রানৃতং হিনস্তীত্যাহ__পৃষ্টমিতি। হে নবেন্্র। বিবাদে সান্ষ্যে পৃষ্টম্ অন্যথ 

মিথ্যা প্রবদন্তং জনম্১ মিথ্যাপতিতং মিথ্যোক্তিনিবদ্ধনপাঁপশালিনম,। বদন্তি মুনযঃ। কিঞ্চ 

একার্থতাযাম্ একপ্রযোজনকতাযাম্, সমাহিতাযাম্ উদ্াসীনৈবপি অবধাবিতাষাং সত্যাম, 
যং কঞ্চিদেকং বিষষমবলম্ব্য বাঁদিগ্রতিবাদিভ্যাং কলহে প্রবিতে ইত্যর্থঃ তযোর্মধ্যে মিথ্যা 

বদন্তং জনম, অনৃতং তম্মিখ্যেব হিনস্তি। ইদমুপলক্ষণম্, প্রতিপ্রস্থছতেতরত্র প্রাযেণ 
সর্ববজৈবানৃতং হিনন্তীতি জ্ঞেষম্ ॥১৭॥ 

বাজেতি। ভূতানাং প্রজানাঁম্, প্রমাণং দৃষ্টাস্তীভূতঃ, স বাজা; মৃষা বদন্, তৎপাঁপেন নশ্তেত। 

অতঃ প্রজা অপি তদ্দৃষ্টান্তেন মৃষা বাদন্ত্ো নশ্টেযুবিতি ভাবঃ। অতএবাহম্, অর্থেন কেনচিৎ 
কাবণেন কচ্ছুং কষ্টং প্রাপ্যাপি, মিথ্য। কর্ড নোখসহে ॥১৮| 

অখগ্যং যুক্ত্যন্তবং দর্শযতি--সমাবিতি। হে বাজন্। য আত্মনঃ পতি যশ্চ সখ্যাঃ পতিঃ 
এতৌ সমৌ৷ অভিন্নৌ, মুনিভির্ঁতৌ | ত এব চ মুনযস্তযৌবিবাহমপি সমমভিন্নমেবাহুঃ » ইতি 
হেতো সখ্য! দেবযান্তা, পতিত্বেন বৃতত্বমূ, মে মমাঁপি পতিবসি। “পদে তুল্যাধিকবণে” ইত্যাদে 
তুল্যশবস্তাভিমার্থতববদতভ্রাপি সমশবস্তাভিনর্ঘত্ম্ ॥১৯ 

ভারতভাবদীপঃ 
তুল্যত্বেন নিশ্চিতে সতি দেবযান্তেব মম ভাধ্যা ন শঙ্িষ্ঠেতি মিথ্যা বাদস্তং ত্বামেবানুতং 
হিনস্তীত্যর্থ; ॥১৭--১৮| একার্থতামেব ব্যাঁচষ্টে-_সমাবিতি। হে বাজন্। এতৌ বিবাহে 

মতৌ বুদ্ধাবাৰচৌ, সমৌ তুল্যাবেব ১, হদৈব দেবযান্তা ত্বং মনসা! বৃতন্তদৈব ম্যাপীত্যর্থঃ। 

কিন্তু সাক্ষ্য দিবার সময়ে বিচারক জিজ্ঞাস1! করিলে, যে লোক মিথ্যা বলে; 

তাহারই মিথ্যা বলার জন্য পাপ হয় $ আর, কোন একটী বিষয় নিয়া ছুই জনে 
বিবাদ আরম্ভ করিয়া, তাহাদের মধ্যে যদি কেহ মিথ্যা বলে, তাহারও পাপ 
হয” ॥১৭॥ | 

যবাতি বলিলেন-_“রাজাই প্রজাদের দৃষ্টান্তস্থল ; তিনি বদি মিথ্যা বলিষা 
সেই পাপে বিনষ্ট হন, তবে প্রজারাও তাহার দৃষ্টান্তে মিথ্যা বলিয়া সেই 
পাপে বিনষ্ট হইতে থাকে ; স্থতরাং আমি বিপন্ন হইয়াও মিথ্যা বলিতে বা করিতে 
প্রস্তুত নহি” ॥১৮। ১৮581735526 িনিিিরিারািরেররিিরিরিিিরিিতিররারার রানির 

(১৯) অতঃ পবং পঞ্চ শ্লোকা দাক্ষিণাত্যপুস্তকে অধিকা দৃশ্যান্তে। ইথমন্ত্াপি। 
৯৯৩ 



৮৭৪ মহাভারতে আদি- 

যযাতিরুবাচ। 

দাতব্যং যাঁচমানেভ্য ইতি মে ব্রতমাহিতন্। 
তর্চ যাঁচসি মাং কামং ব্রহি কিং করবাণি তে ॥২০| 

শন্মিষ্টোবাঁচ। 
অধরা পাহি মাং রাজন্। ধর্থঞ্চ প্রতিপাদয় । 

ত্বত্তোহপত্যবতী লোকে চরেযং ধর্দানুত্তমগ্ ॥২১॥ 

ত্রয় এবাধন! রাঁজন্ ! ভার্ধ্যা দানস্তথা ভুতঃ | 

যত্তে সমধিগচ্ছন্তি যস্তৈতে তস্য তদ্ধনস্ ॥২২। 

: ভারতকৌমুদী 
বপমোহাৎপ্রকাবাস্তবেণাঙ্গীক্,মুদ্যুউভ্ডে-দাতপ্যমিতি। মে ময়া। আহিতং ধৃতম্। 

কিং তে কববাঁণি ইতি কামং যথেষ্টং ভ্রাহি ॥২০॥ 

অবশ্মাদিতি। অধন্মাৎ “অনপত্যন্ত লোকেইস্মিন্ গতিঃ কাঁ চন বিছ্াতি” ইতি স্বতে- 

বনপত্যত্ববপাৎ পাপাৎ। প্রতিপাদয় উৎপাদয। ত্বন্তস্তব সকাঁশাৎ ॥২১॥ 

অথ শিল্পাদিনা৷ স্বাজিতধনেন ধর্শং চব কিমপত্যেনেত্যাহ-ত্রয় ইতি। হে বাঁজন্। 

ভাঁ্য। দাঁসন্তথা স্থতঃ, এতে ত্রয এন অখনাঃ স্বদ্বাজিতধনেইপি অন্বতন্তাঃ। তহি তদ্ধনে 
কন্ত স্বাতগ্র্যযিত্যাহ--যদিতি। তে ভাধ্যাদযঃ, যক্ষনমূ। অমধিগচ্ছস্তি শিল্পাদিনা অর্জয়জি, 

যন্ত প্রভোবেতে ভাধ্যাদয়ঃ তন্ত প্রভোবেব তদ্ধনং তদ্ষদ্ন স্বাতজ্জাম্। দাঁসপ?ং দাতা 
ভারতভাবদীপঃ 

অতো! যস্ত্রং সখ্যাঃ পতি: স এব চকাবানম্মমাপি পতিঃ। এতলোকপ্রসিদ্ধ্যা ব্টয়তি, সমং 

সহ বিবাহ সখ্যা সহৈবেতবাসাং বিবাহং সিদ্ধমাু:, ছযোঃ প্রদেষদ্রবাতববণীয়কাদেস্বল্ত্বা। 
অতো মে মধ! বৃতোইসি খতৃপ্রাপ্তো, যত: পতিবসি ॥১৯। বাজা তু ভার্ধযাসমত্বং দাসী 

নাহৃতীত্যেবং মত্ত! প্রকাবাস্তবেণ তদভীষ্টং দ্াতুং প্রতিভানীতে, দাতব্যমিতি ॥২০॥ অধন্দীৎ 

ত্বদন্যববণজাদ্যভিচাবাৎ 1২১। নন্গ ত্বমপি পিত্রা দত্েন ধনেন ধর্ং চবস্তী গতিং প্রাপ্প,হি 

শম্মি্ঠী বলিলেন__“মহারাজ! যিনি নিজের পতি এবং যিনি সখীর পতি-_ 
ইহারা ছুই জনই সমান এবং ছই সথীর বিবাহও সমান; স্ৃতরাং সখী" 
দেববানী আপনাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে বলিযা আপনি আমারও পতি 
হইয়াছেন” ॥১৯॥ 

যযাতি বলিলেন--“যে প্রার্থনা করিবে, তাহাকেই আমি দান করিব ; আমি 
এইবপ একটা ব্রত অবলম্বন করিষাছি , অথচ তুমি প্রার্থনা করিতেছ; অতএব 
আমি কি করিব তাহা তুমি ইচ্ছান্থুসারে বল” ॥২০| 

শনষি্ঠা বলিলেন_“মহারাজ! আমাকে পাপ হইতে রক্ষা ককন এবং ধর্ম 
উৎপাদন,.ককন। আমি আপন হইতে পুত্রবতী হইযা জগতে উৎকৃষ্ট ধর্ম আচরণ 
করিতে ইচ্ছা করি ॥২১॥ 



পর্ববণি সপ্ততিতমোহ্ধ্যাযঃ। ৮৭৫ 

দেবযান্া ভূজিষ্যান্যি ব্য! চ তব ভার্গবী | 

সা চাহঞ্চ ত্বয়া বাজন্! ভজনীযে ভজন্ব মাম্ ॥২৩॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 
এবমুক্তস্ত বাঁজা স তথ্যমিত্যভিজজ্িবান্। 
পুজয়ামাস শ্গিষ্ঠাং ধর্ম গ্রত্যপাদয়ও ॥২৪॥ 
স সমাগম্য শঙ্মিষ্ঠাং যথাকামমবাপ্য চ। 
অন্যোন্যর্ীভিসম্পুজ্য জঙ্মৃতৃস্ত যথাগতম্ ॥২৫॥ 

ভারতকৌমুদী ৃ 
অপ্ুযুপলক্ষণং যুক্তেববিশেষাৎ। এব দেবযান্তা দাঁসী খন্বহং শিল্পা্দিনাপি যৎ স্বযমর্জযামি 
তত্রাপি তন্তা এব ্বাতন্ত্যাৎ তদ্ধনেনাপি ধর্চবণৎ স্বাতিন্ত্রেণ মমাশক্যমেবেতি ভাবঃ। 

কাত্যাষনন্তাপি প্রাধেণাবিকলমেবেদং বচনম্ ॥২২| 

ুক্ন্তবমাহ--দেবেতি। অহং দেবযান্যা, ভূজিস্তা দাসী অন্মি, সা ভার্গবী দেবযানী চ 

ভাধ্যাত্বাত্তব বস্া। | এব হে বাঁজন্! জা! দেবযানী চ অহঞ্চ এতে উভে এব ত্বযা ভজনীষে, 
উভযোবেব বশ্যত্বাৎৎ | তেন চ মামপি ভজম্ব 1২৩| 

এবমিতি। শরিষ্ঠযা এবমুক্তত্ত স বাজা, তথ্যং তদ্দচনং অত্যমচ ইত্যভিজজ্বিবান্ 
সর্ববতোভাঁবেন জ্ঞাতবান্ অন্, শহ্মিষাং পূজযামাস , তত্প্রাথিতবতিদানেন ধর্ম গ্রত্যপাদযৎ 
সম্পাদিতবাঁন্ 1২৪] 

-সইতি। স বাজা, শশ্িষ্ঠাং সমাগম্য সমাঁগমেন জস্তোত্ত, যথাকামং স্থখমবাপ্য চ স্থিতঃ 
পরঞ্চ তৌ শক্গিষ্ঠাযযাতী অন্টোন্তমভিস্পৃজ্য যথা! গতং জগ্মতুঃ॥২৫। 

ভারতভাবদীপঃ 
কিং জন্তত্যেত্যাশক্ক্যাহ-_ত্রয ইতি ॥২২॥ ভূজিত্যা দেবযান্া ভূক্তং ত্বামিচ্ছতীতি যোগাদ্বাসী 

[২৩] ভূভি্তা ত্মমন্তাত্তথ্যমিত্যভিজজ্ঞিবান্ অভিতঃ সাকল্যেন জ্ঞাতবান্্। ধর্মম্ খতুদ্ানেন 

মহারাজ ! ভার্য্যা, দাস এবং পুত্র_-এই তিন জনই আপন আপন অজ্জিত 
ধনেও অন্বতন্ত্র। তাহার। যাহা উপার্জন কৰে, তাহাতে তাহাদের প্রভুরই 
স্বাতন্ত্র্য থাকে ॥২২॥ 

আমি দেববানীর দাসী; সে দেবযানী আবার আপনার অধীনা , সুতরাং 

মহারাজ! আমাদের ছুই জনকেই আপনার ভজন করা উচিত। অতএব 
আমাকেও ভজন ককন” ॥২৩| 

বৈশম্পায়ন বলিলেন- শন্মিষ্ঠা এইবপ বলিলে, রাজা তাহার কথা সত্য 
বলিয়াই মনে করিলেন এবং সেই জন্যই তাহাকে সম্মানিত করিলেন। পরে 
শন্মিষ্ঠার প্রার্থনা পুরণ করিরা ধর্মরক্ষা করিলেন 1২৪1 

রাজ শশ্মিষ্ঠাকে সন্তুষ্ট করিয়া! নিজেও যথেষ্ট দুখ পাইলেন ; পৰে ভাহারা 
পরস্পর পরস্পরের সম্মান করির়1 বধাস্থানে চলিয়া গেলেন ॥২৫॥ 



৮৭৬ মৃহাভারতে আদি- 

তন্মিন্ সমাগমে সুজ্রঃ শঙ্মিষ্া চারুহাসিনী। 

লেভে গর্ভ প্রথমতত্তম্মামপতিনভমাৎ ॥২৬॥ 

প্রজজ্ঞে চ ততঃ কালে বাজন্! বাজীবলোচনা । 

কুমারং দেবগর্ভীভং রাজীবনিভলোচনম্ ॥২৭॥ 

ইতি প্্রীমহাভারতে শতদাহজ্যাং দংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ববাণি 

সম্ভবে যাষাঁতে সগ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ * 
0489. সমন ০ 

একসপগ্ুতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 

বৈশম্পায়ন উবাচ | ণ' 

শ্রুত্ব। কুমারং জাতন্ত দেবযানী শুচিন্মিতা । 

চিন্তয়ামাস ছুঃখার্তা শন্িষ্টাং প্রতি ভারত ! ॥১। 

ভারতকৌমুদী 
তম্মিমিতি। তন্মিন্ সমাঁগমে সম্মেলনে সতি। প্রথমতঃ প্রথমম্ ॥২৬ 

প্রজজ্ঞইতি। বাঁজীবলোচনা শশিষ্ঠা। দেবগর্ভীভং দেববালকসদৃশম্। গ্রজজে 
প্রন্থতবতী |২৭॥ 
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভাবতাচার্ধ্য-শ্রীহবিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্যবিবচিতায়াং মহাঁতাবতশ 

টাকাযাং ভাবতকোৌমুদীসমাখ্যাযামাদিপর্ববণি সম্ভবে সপ্ততিতমোহব্যায়ঃ ॥০। 
টনি 

শ্রুত্বেতি। নীচসন্মাশঙ্কাবশাদছুঃখার্তা। শঙ্সিষ্ঠাং গ্রতি তদ্দিষযে ॥১। 
ভারতভাবদীপঃ 

* আর্তীত্রাণম্ ॥২৪-_২৬॥ প্রজজ্ঞে প্রজনিতবতী ॥২৭| 

ইতি শ্রীমহাঁভাবতে আদিপর্বণি নৈলকষ্ঠীষে ভাবতভাবদীপে সপ্ততিতমোধ্ধ্যায়ঃ ॥৭০। 

বযাতির সহিত সম্মেলন হইয়া গেলে, মধুরহাসিনী শশ্মিষ্ঠা সেই রাজা হইতেই 
প্রথম গর্ভ ধারণ করিলেন ॥২৬ 

মহারাজ! তাহার পর, পদ্মনযন! শশ্মিষ্ঠা। যথাসময়ে দেববালকসদৃশ পদ্মনয়ন 
একটী বালক প্রসব করিলেন ॥২৭॥ 

০০ 

বৈশম্পাষন বলিলেন-_মহানাজ। দেবযানী শশ্ষিষ্ঠার পুত্র জন্বিয়াছে শুনিয়া, 
ছুঃখিত হইরা তাহার বিষরে বিশেষ চিন্তা করিলেন ॥১॥ 

৭ ইত; পবং অয: ক্লোকা দাক্ষিপাত্যপুত্কে অধিকা দৃষ্তে | তত্রান্েহপ্যধিকাঃ সৃদ্ধি। 



বি 

পর্ববণি একমপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ। ৮৭৭ 

অভিগম্য চ শন্মিষ্ঠাং দেবযান্যব্রবীদিদমূ। 
দেবযানুযুবাচ। 

কিমিদং বৃজিনং সুত্র! কৃতং বৈ কামলুব্ধরা ॥২॥ 
শম্মিষঠোবাচ। 

ঝষিরভ্যাগতঃ কশ্চিদ্বন্মীত্ৰা বেদপাবর্ঃ | 
স ময়৷ বরদঃ কাম যাচিতো ধর্নমনংহিতস্ ॥৩| 

নাহমন্যায়তঃ কামমাচরামি শুচিম্মিতে ! | 

তন্মাদৃষের্মমাপত্যমিতি সত্যং ত্রবীমি তে ॥৪॥ 
দেবযান্যুবাচ। 

শোঁভনং ভীরু ! যদ্যেবমথ স জ্ঞায়তে দ্বিজঃ | 

গোত্রনাযাভিজনতো বেভ্ুমিচ্ছামি তং দ্বিজয্ ॥৫| 
শন্মিষ্ঠোবাচ। 

তপস! তেজলা চৈব দীপ্যমানং যথা রবিষ্। 
তং দৃষট] মম সংপ্রষ্টং শ্তি্নাসীচ্ছুচিস্িতে !॥৬| 

ভারতকৌমুদী 
অভীতি। হেক্গু্র। কামলুন্ধযা ত্বয়া। বৃজিনং নীচসঙ্গমনিবন্ধনং পাপম্ 1২1 
খষিবিতি। খধিব্রর্গীধিবিতি বাচ্যার্থঃ, বাজধিরযাতিরিতি তু ব্যন্্যার্থ। অতঃ 

সত্যত্বমব্যাহতম্। ধর্ষণ সংহিতং সন্বদ্ধমত॥ আপছ্যচ্চবর্ণসদ্ষমঃ দ্ত্রিবা ধন্দ্য এবতি 

ত্দানীস্তনগ্রতীতেঃ ॥৩ 

নেতি। উচ্চবর্ণসঙ্গমাদেব অন্াঁযাভাঁব ইত্যাশয:। অপত্যং জাতম্ ॥5 
শোভনমিতি। এবং যদি অযমৃযেঃ পুত্রশ্ে্, তদা শৌভিনম্। অভিজ্ঞনঃ বুলম্ হো 

তাহার পর; দেবযানী শঙ্মিষ্ঠার নিকট বাইবা এই কথা বলিলেন-_“সুল্দরি ! 

তুমি কামে অধীর হইয়া এ কি পাপ করিষা ফেলিযাছ!”|২| 
শম্মিষ্ঠা বলিলেন-_ধান্মিক ও বেদপারদশর কোন খবষি আসিবাছিলেন, তিনি 

বর দান করিতেও সমর্থ ছিলেন ; আমি ধর্দাসঙ্গতভাবেই তাহার নিকট কান প্রার্থনা 

করিযাছিলাম ॥৩৷ 

দেবযানি | আমি অন্তাষভাবে কামাচরণ করি নাই : দেই পবি হইতেই আমার 
এই পুত্রটা জন্মিয়াছে ; ইহা! আমি তোমার নিকট সত্য বলিতেছি” 181 

দেবযানী বলিলেন__নুন্দরি! ঘদি এইকপই হইব) পাকে, তবে ভাতই 
হইয়াছে। তুমি সে ত্রান্মণকে চেন কি? আমি তাহার নাছ, হোত ও বাশ 
জানিতে ইচ্ছা করি” ॥৫॥ 



৮৭৮ মহাভারতে আঁদি- 

দেব্যান্য্যুবাঁচ। 

যগ্যেতদেবং শঙ্মিষ্ঠে! ন মন্যুবিগ্তে মম | 

অপত্যং যদি তে লন্বং জ্যেষঠাচ্ছে ্টাচ্চ বৈ দিজাৎ 1৭1 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 

অন্যোন্যমেবমুক্ত। তু সনপ্রহস্ত চ তে মিথঃ। 

জগ্গাম ভার্গবী বেশ্ম তথ্যমিত্যবজগ্মযী ॥৮| 

যযাঁতির্দেবযান্তান্ত পুত্রাবজনয়নপঃ:। 
যুঞ্চ তূর্বহঞ্চেব শক্রবিষ্ণ ইবাপবৌ ॥৯| 
তন্মাদেব তু বাজর্ষেঃ শশ্মিষ্া বা্ষপর্ববণী। 
রন্যঞ্চানু্ পুরুষ্চ ত্রীন্ কুমারানজীজনহ ॥১০॥ 
ততঃ কালে তু কম্মিংশ্চিন্দেবষাঁনী গুচিন্সিতা । 
যযাতিসহিতা৷ বাঁজন্! জগাঁম রহিতং বঝনম্ ১১ ক টা ১ 

তপসেতি। শঙ্তি্নাসীৎ, ভষভক্তিভ্যামত্যন্তমুগ্ধত্বার্দিতি ভাবঃ 1৬1 

যদীতি। এবমিতি বিবৃণোতি অপত্যমিতি। তা, মন্ধ্যঃ ত্বাং প্রতি দৈন্যং ক্রোখো বা ॥৭| 

অন্যোন্তমিতি। তে দেবযানীশশ্িষ্টে, কিষৎকালং স্থিতে ইতি শেষঃ। পবঞ্চ ভা্গবী 
দেবযানী, তথ্যং শঙ্সিষ্ঠায়া বাক্যং সত্যম্, ইত্যবজগ্া,বী জ্ঞাতবতী সতী, বেশ ভবনং জগাম ॥৮| 

যযাতিবিতি। নায়া যু তুর্বনথ্চ 1৯1 

তম্মাদিতি। বুষপর্ববণোইপত্যং বার্ষপর্বণী। বাজিবের্ষযাঁতে; ॥১০| 

শন্মিষ্ভা বলিলেন-_“দেবযানি! তিনি তপস্তার তেজে সুর্যের ন্যায় দীপ্তি 
পাইতেছিলেন ; তাই তাহাকে দেখিরা ওসব বিষয় তীহাকে জিজ্ঞাসা করিতেই 
আমার ক্ষমতা হয় নাই” ॥৬। 

দেববানী বলিলেন__“শশ্িষ্ঠ৷ | ইহা! বদি এমনই নয়, অর্থাৎ বর্ণজ্যে্ঠ ও শেঠ 
্রান্মণ হইতেই যদি তুমি সন্তান লাভ করিয়া থাক, তবে আর তোমার প্রতি 
আমার ক্রোধ নাই” ॥৭॥ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_ দেবযানী ও শশ্সিষ্ঠা পরস্পর এইবপ আলাপ ও হাস্ত 
করিষ। কিছুকাল অতিবাহিত করিলেন; তাহার পর দেবযানী শগ্মিষ্ঠার কথা সত্য 
ভাবিস্না আপন ভবনে চলিয়! গেলেন ॥৮1 

বযাতি রাজা দেবযানীর গর্ভে দ্বিতীয় ইন্দ্র ও বির স্যার যছ ও তুর্বসথ নামে 
ছুইটা পুত্র উৎপাদন করেন ॥সী৷ 

আর, বৃষপর্র্বনন্দিনী শশ্মিষ্ঠা সেই যষাতি হইতে ক্রনথ্, অনু ও পুকনামে তিনটা 
পুত্র লাভ করেন ॥১০ 



পক্রীণি একসগ্ততিতমৌহধ্যায়ঃ ৮৭৯ 

দর্দর্শ চ তা তত্র কুমারান্ দেবরূপিণঃ | 

ক্রীড়মানান্ স্থবিশ্রব্ধান, বিন্ষিতা চেদমব্রবীৎ ॥১২| 
দেব্যান্তযুবাচ। 

কন্তৈতে দারক! বাজন! দেবপুত্রোপমাঃ শুভাঃ। 
বঙ্চসা রূপতশ্চৈব সদৃশী মে ফতাস্তব ॥১৩| 

বৈশম্পাষন উবাঁচ। 
এবং পৃষ্ট। তু রাজানং কুমারান্ পর্ধ্যপৃচ্ছত। 

দ্বেবধান্য্যুবাচ ৷ 

কিং নামধেয়ং বংশো বঃ পুত্রকাঃ। কশ্চ ঝ পিতা। 

প্রব্রত মে যথাতথ্যং শ্রোতুমিচ্ছামি তং হৃহম্ ॥১৪॥ 

_ তেহদর্শয়ন্ প্রদেশিন্যা তষেব নৃপসভমমূ। 

শ্মি্ঠাং মাতরকৈব তথাচখুযপচ দারকাঃ.1১৫ 
তত ইতি। রহিতং লোকবজিতম্। রা 

দদর্শেতি। তত্র উদ্যানে। দৃষ্বী' চ বিশ্মিতা দেবযানী [১২1 
কন্তেতি। দারকা বাঁলকাঃ। বচ্চস! তেজসাঁ, বপতশ্চ, তব সদৃশা মে মতা: 7১৩ 
এবমিতি। পধ্যপৃচ্ছত দেবযান্যেব । হে পুত্রকাঃ। বে! যুদ্মাকং কিং নামধেষম্, বশ্চ 

বংশ, বো যুসাকং কশ্চ পিতা । তং বংশং পিতবঞ্চ। বট্পদমিদং পদ্ম্ 1১৪1 

তইতি। প্রদেশিন্তা তর্জন্যনুল্যা । তং যবাতিমেব। বাচাপি তথৈবাচখ্যুশ্ট 7১৫1 
ভারতভাবদীপঃ 

অত্থেতি ১--৬1] অবভগ্ম,ষী জ্ঞাতবতী 1৮--১৩] বংশো বঃ ক ইত্যত্রাপি স্ধ্যতে 

মহান্নাজ! তাহার পর, মধুরহাসিনী দেববানী কোন সমযে রাজা যযাতির 
সহিত নির্জন উদ্যানে গমন করিলেন ॥১১1 

তিনি সেখানে যাঁইরা দেখিলেন--দেবতার ন্যান্স বপবান্ কয়েকটি বালক 
বিশবস্তচিন্তে খেলা করিতেছে ; তখন দেবযানী বিম্ময়াপন্ন হইরা বলিলেন 1১ 

দেব্যানী কহিলেন-_“মহাক্নাজ ! দেববাঁলকের ন্যায় সুলন্দণসম্পন্ন এই বালক 
কটা কাহার? ইহারা ৰপে ও তেজে আপনার সদৃশ বলিরাই আমার মনে 
হইতেছে ॥১৩॥ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_দেবযানী ব্বাজার নিকট এইবপ জিদান করিয়া, 
বালকদিগের নিকট জিজ্ঞাসা কর্পিলেন--“পুত্রগণ ! তোমাদের নাগ কি ? ভোমরা 

কোন্ বংশে জন্মিরাছ ? তোমাদের পিতা কে? জামার নিকট বার্থ কল? আমি 
তোমাদের বশ ও পিতার বিষব শুনিতে ইচ্ছা করি” [১৪1 



৮৮৪, খহীভীরতে : আদি- 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 

ইত্যুক্ত! সহিতান্তে তু রাজানমুপচন্রুমু | 

নাভ্যনন্দত তান্ বাঁজা দেবযান্যান্তদান্তিকে ॥১৬॥ 

রন্দত্তস্তেহথ শর্িঠামত্যুযুর্বালকাস্ততঃ ৷ 

শ্রত্বা তু তেধাং বালানাং সত্রীড় ইব পাঁধিবঃ ॥১৭॥ 

দৃষ্ট। তু তেষাং বালানাং প্রণয়ং পাথিবং-প্রতি। 

বৃদ্ধা চ তত্বং সা দেবী শশ্লিষ্ঠা মিদম্রবীৎ ॥১৮| 
দেবযান্ত্ুবাচ। 

মদধীন! সতী কল্মাদকা ধীর্ধিপ্রিয়ং মম। 
তমেবান্ুরধর্মমং তৃমাস্থিতা ন বিভেষি মে ॥১৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
ইভীতি। তে দারকাঁঃ সহিতা! মিলিতাঃ সন্ত বাঁজানমা লিঙ্দিতুমুপচন্রমুঃ ॥১৬॥ 
কত্ত ইতি। বোদনং শ্রত্বা, পাঁথিবো বাতি সব্রীডঃ সলজ্জ ইবাঁসীৎ ॥১৭| 
দৃষ্টেতি। স। দেবী দেবযানী । তত্বং যাথার্থ্যং যযাঁতেবেব পুত্রত্বমিত্যর্ঘঃ ॥১৮| 
মদিতি। হেশগ্িষ্ঠে! বিপ্রিয়মগ্রিষম। আস্থিতা ইদানীমপ্যাশ্রিতা ॥১৯| 

ভারতভাবদীপঃ 
॥১৪| প্রদেশিত্া তর্জন্যা। ॥১৫| বাঁজানমালিদ্দিতৃমিতি শেষঃ। নীভ্যনন্দত দুবীক্ৃতবা- 

সেই বালক করটী তর্জনী অঙ্থুলী দ্বারা সেই রাজা যবাতিকে এবং মাত 
শন্দিষ্ঠাকে দেখাইয়! দিল এবং মুখেও তাহাই বলিল ॥১৫॥ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন- সেই বাঁলকগণ এই কথা বলিযা, মিলিত হইয়া! রাজাকে 
আলিঙ্গন করিতে গেল; কিন্তু রাজ! দেবানী নিকটে ছিলেন বলিয়! তখন 
তাহাদের আদর করিলেন ন1 ॥১৬॥ 

তাহার পর, বালকগণ রোদন করিতে করিতে সেখান হইতে শশ্ষিষ্ঠার 
নিকটে গেল; কিন্তু রাজা তাহাদের রোদন শুনিয়া লঙ্জিত হইযা পড়ি- 
লেন ॥১৭॥ 

দেবযানী রাজার প্রতি সেই বালকগণের প্রণয় দেখিয়া, প্রকৃত বিষয় বুঝিতে 
পারিবা, শম্ষিষ্ঠাকে এই কথা বলিলেন ॥১৮। 

দেবযানী বলিলেন-_“শন্মিষ্ঠা! তুমি আমার অধীন হইয়া আমারই অশ্রিষ 
কাধ্য করিয়াছ। তুমি এখনও সেই অন্থুরের স্বভাবই অবলম্বন করিযা রহিযাছ 
আমাকে একটুও ভয় কর না ॥১৯1 



পর্ববণি একসপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ| ৮৮৯ 

শন্মিষ্টোবাচ। 
যদুক্তম্বষিরিত্যেব তৎ সত্যং চারুহামিনি !| 

স্যায়তো ধন্মতশ্চৈব চরন্তী ন বিভেমি তে ॥২০॥ 
যদা ত্বয়া বূতো ভর্তা বুত এব তদ1 ময়া। 

সথীভর্তা হি ধর্ম্নেণ ভর্তা ভবতি শোভনে ! ॥২১॥ 

পুজ্যাসি মম মানা চ জ্যেষ্ঠা চ ত্রান্মণী হসি। 
ত্বতোহপি মে পুজ্যতমে। রাঁজধিঃ কিং ন বেণ্খ তৎ ॥২২। 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
শ্রুত্বা তন্তাস্ততো বাক্যং দ্রেবষান্যব্রবীদিদম্। 
রাজন্। নাছযেহ বৎস্ামি বিপ্রিয়ং মে কৃতং তৃয়া ॥২৩॥ 

সহসোৎপতিতাং শ্যামাং দৃষ্ট। তাং সাশ্রলোচনা্। 
তুর্ণং সকাশং কাব্য প্রস্থিতাং ব্যথিতস্তদা! ॥২৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
যদ্দিতি। সত্যং বাজধিত্বাদিত্যাশযঃ | চরন্তী ব্যবহ্বস্তী ॥২০| 
যদেতি। তব ববণেনৈব মম ববণং সম্পন্নমিতি ভাবিঃ | হি যম্মাঁৎ ॥২১] 
পূজ্যেতি। পুজ্যতমঃ পতিত্বা। এতেন বাঁজর্ষেবন্ুরোধারদেব ততপ্রিয়ং কৃতমিতি 

সথচিতম্ ॥২২॥ 

অত্বেতি। বিপ্রিয়ং কৃতং শঙ্গিষঠাযা গর্ভেইপি পুত্রোৎ্পাঁদনাদিত্যাশয়ঃ ॥২৩া 

শশ্মিষ্ঠা বলিলেন__“দেবধানি। আমি যে 'খষি' এই বলিয়াছিলাম, তাহা 
ত সত্যই। আর, আমি ন্তাষ ও ধর্ম অনুসারে চলিতেছি ; সুতরাং তোমার ভয 

করি না॥২৭| 

সুন্দরি | তারপর, তুমি বখন ইহাঁকে পতিত্বে বরণ করিবাছিলে, আমিও তখনই 
ইহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলাম। কারণ, ধর্ম অনুসারে সথীর পতিই নিনের 
পতি হয় ॥২১| 

তুমি বযোজ্যেষ্ঠা এবং ত্রান্ষণকন্যা ? স্থতরাং আমার পুঁজনীযাও বট এবং 
মাননীযাও বট; কিন্তু তোমা অপেক্ষাও রাজধি আমার বিশেষ পুজনীয় ; ইহা কি 

তুমি জান না ?% ॥২২॥ 
বৈশম্পাধন বলিলেন_ দেবযানী শক্মিষ্ঠার কথা শুনিয়া এই কথা বলিলেন 

মহারাজ! আপনি আমার অপ্রিষ কার্য করিবাছেন; স্থৃতরাং আমি আর আত 
এখানে থাকিব না» ॥২৩। 

৯১১১ 



৮৮ গ্রহীভারতে আদি- 

অনুবত্রাজ সন্তান্তঃ পৃষ্ঠতঃ সান্ত্য়ন্ নৃপঃ। 

ন্যবর্তত ন চৈব ত্র ক্রোধসংরক্তলোচনা ॥২৫॥ (যুগ্মকম্ ) 

অবিক্রবন্তী কিঞ্চিৎ মা রাজানং সাশ্রলোচনা | 

অচিরাদেব সং্প্রাপ্তা কাব্যস্তোশনসোহন্তিকম্ ॥২৬॥ 

সাতৃ দৃষক্টব পিতরমভিবাস্ভাগ্রতঃ স্থিতা। 
অনন্তরং যযাতিস্ত পুজয়ামাস ভার্গবম্ ॥২৭॥ 

দেবযান্যুবাঁচ। 
অধর্দেণ জিতে ধর্্মঃ প্রবৃুতমধরোত্তরমূ। 

শল্মিঠয়াতিবৃভান্মি ঢুহিত্রা বৃষপর্ববণঃ ॥২৮| 
ত্রয়োহস্তাং জনিতাঃ পুন্রা! রাজ্ঞানেন যযাতিন!। 

_দূর্ভগায়া মম ঘোৌ তু পুত্রো তাত! ্রবীমি তে ২৯ 

22 ভারতকৌমুদী 
সহসেতি। উৎপতিভাম্ উখিতাম্ শ্তামাঁং বিষার্দেন মলিনীভূভাম্। কাব্যন্ত শুক্রস্ত। 

ব্যথিতঃ সন্্রান্ত উদ্বিপনশ্চ বৃপঃ | ন চন্যবর্তত দেবযানীতি শেষ; |২৪--২৫| 

অবিক্রবস্তীতি। সাঁদেবযানী। উশনসঃ শুক্রন্ত ২৬] 

লেতি। সা! দেবযানী। ভার্গবং শুক্রমং পূজযামাস পাদয়োঃ পতনেন 1২৭| 
অধর্েণেতি। অধরন্ত নীচন্ত উত্তরম্ উত্তবত্বম উপবিবন্তিত্বমিত্য্থ:, প্রবৃত্তং জাতম্। 

নন্বেতেন কিমভিধীযত ইত্যাহ-_শন্িষ্ঠযেতি। অতিবৃত। অতিক্রান্ত ॥২৮| 
নন্থ শিষ্য কীদৃশমতিবৃত্তাসীত্যাহ-ত্রয় ইতি । ব্রিপুত্রজননী দিপুত্রজননীমতিক্রামত্যেবেতি 

ভাবঃ ॥২৯॥ 
ভারতভাবদীপঃ 

নিত্যর্থ। 1১৬--২৭। আধরোত্তবং শীচন্তাভিবৃদ্ধিকতমন্ত হরীসঃ। অতিবৃত্বান্মি বাজঃ 

দেবযানী এই কথ! বলিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোথখান করিলেন, তাহার মুখ মলিন 
হইয়। গেল, নয়ন হইতে অশ্রুধারা৷ পড়িতে লাগিল ; এই অবস্থায় তিনি সত্বর 
শুক্রাচাধ্যের নিকট চলিলেন ; ইহ দেখিয়! রাজা দুঃখিত ও উদ্ধিগ্ন হইয়া, সাস্তনা 
করিতে করিতে তাহার পিছনে পিছনে চলিলেন ; কিন্ত ক্রোধে আরক্তনয়ন| 
দেবযানী ফিরিলেন না ॥২৪-_-২৫॥ 

সাশ্রনয়না দেবযানী রাজাকে কিছু না বলিয়া, অবিলম্বে যাইয়। শুক্রাচার্ষ্যের 
নিকট উপস্থিত হইলেন ॥১৬| 

দেবযানী শুক্রাচাধ্যকে দেখিযাই নমস্কার করিয়া, তাহার সম্মুখে দ্াড়াইলেন 
তাহার পন, যযাতি যাইরা শুক্রাচার্ধ্যকে নমস্কার করিলেন ॥২৭। 

দেবযানী বলিলেন-_“অধর্্ম ধর্মকে জয় করিয়াছে এবং নীচ উপরে উঠিয়াছে। 
রৃষপর্ধ্বার ছুহিতা শল্মিষ্ঠা আমাকে অতিক্রম করিয়াছে ॥২৮। 
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ধর্মজ্ঞ ইতি বিখ্যাত এ বাঁজা ভূগুদ্বহ ! । 
অতিক্রান্তশ্চ মর্ধ্যাদাং কাব্যৈতৎ কথয়ামি তে ॥৩০॥ 

গুক্র উবাচ । 

ধর্ম্মজ্ঞঃ সন্ মহাঁবাজ ! যোহধর্মমকৃথাঃ প্রিরমূ। 

তম্মাজ্জবা ত্বামচিবাদ্বর্ষরিধ্যৃতি দুর্জয়! ॥৩১॥ 

যযাতিরুবাঁচ। 

খাতুং বৈ যাচমানাযা ভগবন্নান্যচেতসা | 
ছুহিতূর্দানবেন্্রন্ ধন্ম্যমেতৎ্ কৃতং ময়া ॥৩২।॥ 

খাতুং বৈ ষাঁচযানাষ! ন দদাতি পুসানৃতুম্। 
ভ্রণহেত্যুচ্যতে ব্রহ্মন! সন ইহ ভ্রহ্মবাদিভিঃ ॥৩৩॥ 

ভারতকৌমুদী 
ধর্শভ্ঞ ইতি। ক্রাঙ্গণছুহিতুঃ প্রাধান্যে কর্তীব্যে অন্্রহুহিতুঃ প্রাধান্করণান্নধধ্যাদামতি- 

ক্রান্তঃ ॥৩০] 

ধর্শজ্ঞ ইতি। হে মহারাজ । যল্তং ধর্মজঞঃ সন্পপি অর্শ ব্রান্গণ্যাঃ প্রাধান্ে বর্তব্যে আহুত্যাঃ 
প্রীধান্তকবণবূপং পাপিমেব প্রিয়ম্, অবুথাঃ। ধর্ষয়িস্ততি অভিভবিষ্যতি। যেন তমীদৃশং পুনঃ 

কর্তুং ন শরু,য়া ইতি ভাবঃ ॥৩) 

খতুমিতি। খতুম্ খতুসাফল্যম্। অন্যচেতসা অন্যাভিপ্রায়েণ ন|৩২। 
. খতুমিতি। যঃ পুমান্, খতুম্ খতুসাফল্যম্ঠ যাচমানায়াং হ্বপ্তিয়াঃ ন পুনঃ পবস্রিয়াঃ 

ভারতভাবদীপঃ 

সকাশাদপত্যত্রয়াধিগমেনাতিত্রস্তোলজ্বিতাস্মি ॥২৮  তরদেবাহ-ত্রয় ইতি [২৯৩০] 

বাবা! আপনার নিকট বলিতেছি, এই ঘবাতি রাজা শঙ্মিষ্ঠার গর্ভে তিনটা 
পুত্র উৎপাদন করিযাছেন , আর, আমি ছূর্ভাগা কি না, তাই আমার গর্ভে ছুইটা 

পুত্র জন্মা ইয়াছেন ॥২৯॥ 

বাবা! আপনাকে বলিতেছি, এই ব্বাজা ধর্ম্মভ্ঞ বলিয়! বিখ্যাত ; তথাপি 
ইনি মর্ধ্যাদা লঙ্ঘন করিষাছেন” ॥৩০| 

শুক্রাচার্ধ্য বলিলেন-__“মহারাজ । তুমি ধর্মজ্ঞ হ্ইয়াও যখন আপন প্রি 
বলিষা অধন্্ন করিযাছ, তখন ছূর্জব জরা তোমাকে অচিরকালমধ্যে আক্রমণ 

করিবে” ॥৩১॥ 

যযাতি বলিলেন__“ভগবন্। দানবরাজ্দৃহিতা শশ্মিষ্ঠা ভাহার হুর সকলতা 
প্রার্থনা করিযাছিল ; তাহাতেই আমি এই ধর্্নসত কার্য করিযাছি ২ কিন্তু অন্থ 
অভিপ্রাষে নহে ॥৩২। 



৮৮৪ মহাভরিতে আর্ি- 

অভিকামাং স্ত্িয়ং যশ্চ গম্যাং রহপি যাচিতঃ | 

নোপৈতি স চ ধর্নেষু ভ্রণহেত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥৩৪।॥ 
যদ্যদ্রূণোতি মাং কশ্চিততদ্দেয়মিতি ব্রতমূ | 

তয়া চ সাপি দত্ত! মে নান্যং নাথমিহেচ্ছতি ॥৩৫। 

ইত্যেতানি সমীক্ষ্যাহং কাবণানি ভূগুদ্বহ!। 
অধন্দভয়সংবিগ্নঃ শ্মিষ্ঠামুপজগ্মিবান্ 1৩৬ 

শুক্র উবাচ। 

নম্বছং প্রত্যবেক্ষ্যন্তে মদধীনোহমি পাথব !। 
মিথ্যাচাবন্ত ধর্দেষু চৌর্য্যং ভবতি নাহুষ ! ॥৩৭॥ 

পবদাবান্ন গচ্ছেখ* ইতি নিষেধবিখেববাধেন চরিতার্থতে তদবাধায়া অন্তায্যত্বাং, খতুং তৎ- 
সাঁফল্যম্ 1৩৩1 

অভীতি। যণ্চ পুমান্ রহসি নির্জনে, বমণায় যাঁচিতঃ সন্, অভিকামাং সর্বথা কাময়মানাম্ 
গম্যাং গমনাহাম্। এভেন পূর্বব্যাখ্যানং দৃটীরুতম্। ধর্শোষু ধর্মশাস্তেযু ৩৪ 

যদিতি। বৃণোতি যাঁচতে। ভ্রতংমম নিয়ম আন্তে। সাশক্ষিঠা। নাখং পতিম্॥৩৫। 
ইতীতি। সমীক্ষ্য পধ্যালোচ্য। অধন্মভষেন সংবিগ্ো ব্যস্তচিভঃ |৩৬| 

নগ্িতি। প্রত্যবেক্ষ্য উপদেষটত্বেনাপেক্ষণীয়ঃ। নানু! নহযগূত্।। চৌধ্যং তথৎ 
পাঁপজনকম্ 1৩৭ 

ও ভাব্বতভাবদীপঃ 
অধশ্দমেব প্রিয়মরবথাঃ |৩১॥ নান্যিচেতসা ন কামলোভেন 1৩২--৩৫॥ "ন কাঞ্চন পবিহ্রেৎ 

ইতি শ্রুতিনিষেধাতিত্রম্তাধ্মস্ত ভয়াৎ সংবিষ্নঃ। অনন্বপূৃথ্িকাঁং গম্যাং যাঁং কাঁ্চন 
স্ত্িষমূতূং ঘাচমানাঁং ন পবিহবেন্ন গ্রত্যাচক্ষীতেতি শ্রত্যর্থঃ 1৩৬) প্রত্যবেক্ষ্যঃ অশ্মিন্ 

মহযি! যে পুকষ খাতুসাফল্যগ্রাধিনী রমণীর খতুরক্ষা না করে, তাহাকে 
বেদবাদী থাষিরা ভ্রণহত্যাকারী বলিয়া থাকেন ॥৩৩॥ 

যে পুরুষ নিষ্জনে রমণের জন্য প্রাধিত হুইয়াও গমনের যোগ্য অত্যন্ত 
কামুকী স্ত্রী গমন না করে, পণ্তিতগণ ধর্্শান্ত্রে তাহাকেও ভ্রণহত্যাকারী বলিয়া 
থাকেন ॥৩৪) 

আর “আমার নিকট যে বাহা৷ চাহিবে,। আমি তাহাঁকেই তাহ! দিব, 
আমার এইকপ একটা ব্রত আছে। বিশেষতঃ, আপনি শন্মিষ্ঠাকেও ত 
আমার হস্তেই দান করিরাছিলেন; তাই সে অন্য পুকষকে পতি করিতে ইচ্ছা 
করে নাই ॥৩৫॥ 

ভূগুনন্দন! আমি এই সমস্ত কারণ পর্যালোচনা করিয়া], অধর্ম্ম ভয়ে বিচলিত 
হইয়া, শশ্মিষ্ঠার সহিত সংসর্গ করিয়াছি" ।৩৬| 



পর্ববণি একসগ্ততিতমোহধ্যায়ঃ | ৮৮৫ 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 

ক্রুদ্ধেনোৌশনস। শপ্ডে। ষযাতিনাভুষত্তদী | 
পুর্ববং বয়ঃ পরিত্যজ্য জবাং সগ্যোহন্থপদ্ভত ॥৩৮॥ 

যযাতিরুবাচ। 

অতৃপ্তো যৌবনস্তাহং দেবধান্যাং ভূগুদ্রহ !। 
গ্রসাদং কুরু মে ব্রহ্মন! জরেয়ং ন বিশেচ্চ মাম্ ॥৩৯॥ 

গুক্র উবাচ। 

নাহং মৃষা ব্রবীম্যেতজ্ঞরাং প্রাপ্তোহপি ভূমিপ !। 
জরাং ত্বেতাং তৃমন্যন্মিন্ সংক্রাময় যদীচ্ছনি ॥৪০॥ 

যযাতিরুবাচ। 

রাজ্যভাক্ স ভবেদ্ত্রহ্মন্! পুণ্যভাক্ কীর্ডিভাক্ তথা । 
যো মে দগ্যাছয়ঃ পুত্রতুভ্ভবাননুমন্যতাম্ ॥৪১॥ টা তানোর 

ভুদ্বেনেতি। উশনসা! শুক্রেণ। পূর্ববং বযো যৌবনম্। জবাং বার্দধকম্॥৩০| 
অতৃপ্ত ইতি। যৌবনস্ত যৌবনেন তৎ সম্ভোগেনেত্যর্থ, দেবযান্তামতৃণ্চঃ ॥৩৯| 
নেতি। যদি ইচ্ছসি, তহি অন্থান্মিন্ পুরুষে, সংক্রাময সঞ্চাবযেত্যেব গ্রসাদঃ 1৪০ 

রাজ্যেতি। যৌবনলাভেন যাবাম্থপকাবো লভ্যঃ বাজ্যদানেনৈব তাবান্ প্রত্যুপকারঃ কঃ 
স্তাং; তচ্চ রাজ্যদানং পুত্রত্তিবোচিতমিতি জনাস্তবমপহায পুতোপাদানম্ 1৪ ৬ 

শুক্রাচার্য) বলিলেন-_-“রাজা ! আমাকে তোমার অপেক্ষা কর। উচিত ছিল; 
কেননা, তূমি ত আমার অধীন। আর বযাতি | ধর্মমবিষয়ে মিথ্যা ব্যবহার করিলে 
চৌর্য্ের তুল্য পাপ হয়ঃ ॥৩৭৷ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন__তখন শুক্রাচার্য্য জুদ্ধ হইয়। অভিসম্পাত করিলে, 

যযাতি তৎক্ষণাৎ যৌবন বয়স পরিত্যাগ করিয়া, বৃদ্ধ বরস প্রাপ্ত হইলেন ॥৩৮। 
বযাতি বলিলেন-_-“ভৃগুনন্দন। আমি আপনার দেবযানীর সহিত যৌবন- 

সম্ভোগ করিয়া অগ্ঠাপি তৃপ্তি লাভ করি নাই; অতএব আপনি অনুগ্রহ করুন; 
আমার শরীরে যেন বাদ্ধক্য উপস্থিত হয না» ॥৩৯ 

শুক্রাচার্ধ্য বলিলেন- "রাজী! আমি ইহা মিথ্যা বলি নাই; তোমার 
শরীরে জরা উপস্থিত হইয়াছে । তবে, তুমি ইচ্ছ! করিলে এ জরা অন্ভের শরীরে 
দিতে পারিবে” ॥৪০॥ 

যযাতি বলিলেন-__“মহধি ! যে পুত্র আমাকে যৌবন দান করিবে, সেই 
পুত্রই বাজ্যাধিকারী, পুণ্যবান্ ও কীন্তিমান্ হইবে; আপনি তাহার অন্ুমতি 
দিন” 8১1 ৯ 



৮৮৬ মহাভারতে আঁদ- 

শুক্র উবাঁচ। 

সংক্রামযিষ্যপি জরাং যথেষটং নহুষাতুজ !। 

মাযনুধ্যায়ভাবেন ন চ পাপমবাদ্দ্যনি ॥৪২॥ 

বয়ো৷ দাস্যতি তে পুত্রো ষঃ স বাজ! ভবিষ্যতি। 

আয়ুত্মান্ কীর্ডিমাংশ্চৈব বহবপত্যন্তথৈব চ 1৪৩1 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতদাহজ্র্যাং সংহিতাযাং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বৰাণি 
সম্ভবে যাযাতে একসপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ শক 

পপ 52০ সপ ্ 

দ্বিপগ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ। 
চিনি 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 

জরাং প্রাপ্য যষাতিস্ত স্বপুরং প্রাপ্য চৈব হি। 
পুত্রং জ্যেষ্ঠং বরিষ্ঠঞ্চ যদুষিত্যব্রবীদচঃ ॥১॥ 

ভারতকৌমুদী 
সংক্রাময়িস্তসীতি। ভাবেন একাগ্রে। অরার্পণেন পবানিষ্টকবণাদেব পাপসম্ভাবনা ॥৪২। 
বষ ইতি। বযো যৌবনম্। বহুনি অপত্যানি যন্ত স তাঁদৃশঃ ॥৪৩] 

ইতি মহামহোপাধ্যায-ভাবভাচাধ্য-শ্রীহবিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্রাচার্যবিরচিতাষাং মহাঁভাবত- 
টাকায়াং ভারতকৌ মুদ্ীসমাখ্যায়া মাদিপর্ববণি সম্ভবে একসপ্ততিতমোহ্ধ্যাযঃ ॥০া 

জরামিতি। বরিষ্ঠং শৌধ্যাদি ভিগুপৈবগি প্রধানম্ ॥১। 
ভারতভাবদীপঃ 

কর্মণি মদাজ্ঞাপি ত্তয়। গ্রার্থনীয়েতি ভাবঃ ৩৭--৪১॥ জ্যেষন্ত বাজ্যাপ্রদাঁনজং পাঁপম্ ॥৪২--৪৩| 
ইতি শ্রীমহাভাবতে আঁদিপর্বণি নৈলক্ঠীষে ভাবতভাবদীপে একসপ্ততিতমোই্ধ্যায়ঃ ॥৭-| 

শুক্রাচার্য বলিলেন-_-“বযাতি । তুমি একাগ্রচিত্তে আমাকে চিন্তা করিয়া 

ইচ্ছানুসারে জরা সঞ্চারিত করিতে পারিবে ; তাহাতে তোমার কোন পাপ হইবে 
না ॥৪২। 

আর, যে পুত্র তোমাকে যৌবন দান করিবে, সেই পুত্রই ন্বাজা, দীর্ঘজীবী, 
কীত্তিমান্ ও বন্থসস্তানশীলী হইবে” ॥৪৩॥ 

১ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন--বঘাতি জরাগ্রস্ত হইয়া আপন রাজধানীতে যাইয়া, 
গুণবান্ জোষ্ঠ পুত্র ছকে এই কথা বলিলেন ॥১॥ 

₹ “**আ্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ” "একাশীতিতমোহ্ব্যাঘঃ, *-* সপ্তসপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ ইতি 
পাঠভেদাঃ। 



পর্ববণি দ্বিলগ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ ৷ ৮৮৭ 

যযাতিরুবাচ | 

জরা বলী চ মাং তাত! পলিতানি চ পর্্যগ্ুঃ। 

কাব্যস্তোশননঃ শাপান্ন চ তৃণ্তোহন্সি যৌবনে ॥২॥ 
ত্বং যদেো ! প্রতিপদ্্ঘ পাপ্নীনং জরযা সহ] 
যৌবনেন ত্ব্রীয়েন চরেয়ং বিষয়ানহম্ ॥৩॥ 
পুর্ণে বর্ষসহজ্ে তু পুনস্তে যৌবনং ত্বহমূ। 
দত্ত! সম্প্রতিপৎস্তামি পাপ্যানং জরয়া সহ ॥8॥ 

যদুরুবাচ। 

জরায়াং বহবো দোষাঃ পাঁনভোজনকারিতাঃ | 

তম্মাজ্জরাং ন তে রাজন্! গ্রহীষ্য ইতি মে মভিঃ ॥৫| 

1সতশ্মশ্্রনবানন্দো জরয়া শিথিলীকৃতঃ | 

বলীসঙ্গতগাত্রশ্চ ছূর্দর্শে। ছূর্ববলঃ কৃশঃ ॥৬| 

ভারতকৌমুদী 
জরেতি। জবেতি সাকল্যোক্তিঃ। বলী মাংসলুলিতত্বম, পলিতাঁনি কেশলোয়াং ধাঁব- 

ল্যানি পধ্যগ্ত: পবিত আঁগতাঁনি। যৌবনে তত্সভ্তোগে ॥২| 
তুমিতি। পাঁপাঁনং জরাভূতং পাঁপম্। বিষযান্ বনিতাদ্দিবিষযভোগাঁন্ 1৩| 

পুর্ণ ইতি। সম্প্রতিপৎস্তামি পুনগ্রহীস্তামি 18| 

জরায়ামিতি। পানভোজনাদিভিঃ কারিতাঁঃ সম্পাদিতাঁঃ ১ দোষাঁঃ ক্রেশাঃ1৫1 

ভারতভাবদীপঃ 

জরামিতি ॥১। বলী ত্বচঃ সংবলনম্। পলিতাঁনি কেশবোম্ণাং শৌক্যম্ ৷ পর্যযত্ঃ 
পরিত; শরীরে গতানি প্রাপ্তানি। যৌবনে যৌবনসাধ্যে কামভোগে 1২] পাপ্যানং 
ভোগাঁসামর্থেহপি তদিচ্ছাঁকপং চিত্ন্ত দৌস্থ্যমূ। চবেষং ভূপ্তীয ॥৩_-৪1 দোঁষধা কা 

_, যাতি কহিলেন__“বৎম। শুক্রাচার্যের অভিসম্পাতে আমার জর! আসি- 
রাছে, মাংদগুলি শিথিল হইযাছে এবং কেশ ও লোম সাদা হইয়া গিয়াছে; 
অথচ আমি যৌবনসস্ভোগে এখনও তৃপ্তি লাভ করি নাই ॥২॥ 

অতএব যব! আমার পাপ ও জরা তুমি গ্রহণ; তোমার যৌবন লইয়' 
আমি বিষয়সম্ভোগ করি ॥৩। ৃ 

তার পর, এক সহত্র বৎসর পূর্ণ হইযা গ্রেলে, পুনরাষ তোমার যৌবন 
তোমাকে দিয়া, আমার পাপ ও জবা আসি গ্রহণ করিব” 1৪1 

বহু বলিলেন_ “জরা লইলে, পান-ভোজন প্রভৃতি কার্যে বুতর ক্লেশ হইবে। 
অতএব মহারাজ! আমি আপনার জরা লইব না, ইহাই আমার ইচ্ছা ॥৫1 

রা আগ্রা আসজ। ও ৪৪ ৯জদলস৮৬৯ি শপ জাজ 



৪৮৮৮ মহাভাবতে আঁদি- 

অশক্তঃ কাঁধ্যকবণে পরিভূতঃ সফৌবনৈঃ | 
নহোপজীবিভিশ্চৈব তাং জরাং নাভিকাময়ে ॥৭ (ুগ্নকম্) 
সন্তি তে বহবঃ পুত্রা মন্তঃ প্রিয়তরা নৃপ ! | 
জরাং গ্রহীতুং ধর্মমজ্ভ। তল্মাদন্যং বৃণী্ঘ বৈ ॥৮| 

যধাতিকুবাচ। 
যত্বং মে হুদয়াজ্জাতো বয়ঃ স্বং ন প্রধচ্ছদি। 
তম্মাদরাজ্যভাক্ তাত! প্রজা! তব ভবিষ্যতি ॥৯॥ 
তুর্বমো ! প্রতিপদ্থন্ম পাঁপ্মানং জরয়া সহ। 
যৌবনেন চরেয়ং বৈ বিষয়াংস্তব পুত্রক ৷ ॥১০] 
পুর্ণে বর্ষহত্তে তু পুনর্দাস্তামি যৌবনমৃ। 
স্বঞ্চেব গ্রতিপৎস্তামি পাপ্যানং জবয়া মহ ॥১১| 

কভার সরার রাই রযারযারার ছার ধার ত আছ 

- লিতেতি। সিতখশ্রঃ শুভমুখবোমা। বলীসঙ্গতগাঁতো! লুলিতমাংসব্যাপ্তদেহঃ, অতএব 
রশ; কুৎসিতাক্কতিঃ। সযৌবনৈযুবভি: | পবিভূতোইবজাতিঃ॥৬--৭ 

সন্তীতি। মত্তো মমাপেক্ষষ! । অন্যং পুত্রম, বৃণীন্য যাস্ব ॥৮া 
যদিতি। স্বং স্বকীয়ম্, বযো৷ যৌবনম্। প্রজা সম্ভাঁনঃ ॥৯। 
তুর্ঘন ইতি। প্রৃতিগদ্ধন্ব গৃহাণ। বিষয়ান্ বিষযসভ্তোগান্, চবেষং কুধ্যাম্ ১০ 
পূর্ণ ইতি। তব যৌবনং পুন দাল্তামীভ্য্ঘ। স্ব স্বকীযম॥১১। 
জরা লইলে, দাড়িগুলি সাদা হইযা যাইবে, মনে কোন আনন্দ থাকিবে 

শা, শরীর শিখিল হইব্লা' পড়িবে, মাংসগুলি লুলিত হইয়া যাইবে, আকৃতি কুৎপিত 
হইবে এবং আমি দুর্বল ও কৃশ হুইর কার্ধ্য করিতে অসমর্থ হইয়৷ পড়িব; তখন 
যুবক সহচবেরা আমাকে অবজ্ঞা! করিবে ; সুতরাং আমি সে জরা চাহি না ॥৬---৭॥ মহাক্সাজ! আমা অপেক্ষা প্রিয়তম আপনার অনেক পুত্র আছে) অতএব আপনি জন্বা গ্রহণ করিবার জন্য অন্য কাহাকেও অনুরোধ ককন” ॥৮ 

বযাতি বলিলেন--“বৎস। তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্মিয়াও যখন আপন যৌবন আমাকে দিলে না, তখন তোমার সন্তান রাজ্যের অধিকারী হইবে ন1।৯৷ পত্র! তুর্বন্থ। তুমি আমার পাপ ও জর! গ্রহণ কর; আমি তোমার যৌবন লইয়! বিষয়সস্ভোগ করি ॥১০| 
এক সহজ বৎসর পূর্ণ হইয়া গেলে, আবার তোমার যৌবন তোমাকে দিব এবং আমার পাপ ও জর! আমি ফিরাইয়া লইব" ॥১১। 
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তুর্ববন্থরুবাচ। 
ন কাময়ে জরাং তাত ! কামভোগপ্রণাশিনীম্। 
ব্লরপান্তকরণীং বুদ্ধিপ্রীণগ্রণাশিনীম্ ॥১২॥ 

যযাতিরুবাচ। 
যত্ৃং মে হুদয়াজ্জাতো বয়ঃ স্বং ন গ্রষচ্ছসি। 

তম্মাৎ প্রজা সমুচ্ছেদং তুর্ববসো ! তব যাস্যতি ॥১৩| 

সন্ধীর্ণচারধরন্দেষু প্রতিলোমচরেযু চ| 

পিশিতাশিষু চান্ত্যেু যুঢ়! রাজ! ভবিষ্যসি ॥১৪॥ 
গুরুদরারপ্রসক্তেষু তির্ধ্যগংযোনিগতেষু চ। 

পশুধর্দেষু পাপেষু শ্রেচ্ছেষু ত্বং ভবিষ্যসি ॥১৫॥ 
বৈশম্পায়ন উবাচ। 

এবং স তুর্ববন্তুৎ শগ্ডা! যযাতিঃ সৃতমাত্বনঃ। 
শল্মিষ্টায়াঃ জুতং দ্রন্ছ্যমিদং বচনমব্রবীৎু ॥১৬।॥ 

এমসস্দ্রর 8০111101011 ৮৩111000000 উলসসির 

নেতি। বলং শবীবশক্তিঃ বপং সৌন্ধ্যং তয়োবস্তকবণীং বিনাশকারিণীম্। বুদ্ধিত্ততীন্ষতা 
গ্রাণোহধ্যবসাষশ্চ তযৌঃ প্রণাশিনীম্॥১২। 

যদিতি। প্রজা সত্তাঁনঃ। জমুচ্ছেদং সাঁকল্যেন বিনাঁশম্ ॥১৩| 
সন্কীর্ণেতি। সঙ্কীর্ণা বর্ণাশ্রমতেদেইপি ভেদবহিতা আচাবা ধন্মাশ্চ যেষাং তেু প্রতিলোমচরেষু 

চাগালাদিযুঃ পিশিতাশিবু আমমাংসভোজিবূঃ অত্ত্যেযু চম্মকাবাদিযু 1১৪॥ 
গুহ্বিতি। তিথ্যগ€যোঁনিষু গবাদিবু' গতং গমনং যেষাঁং তেষু। অতএব পশ্ধর্শেষু পাপেষু 

চ। ত্বং রাজেতি শেষঃ ॥১৫। 
ভাঁরতভাবদীপঃ 

গ্াাঁধিক্যাছমনাঁদযঃ 1৫| দোঁষানেবাহ-_সিতেতি 1৬--১৪॥ তিয্যগযোনীনামিব গতং 

তুর্বন্থ বলিলেন_-“পিতঃ | কামসস্তোগ, শরীরের শক্তি ও সৌন্দর্য এবং 
বুদ্ধি ও অধ্যবসায়-_এ সমন্তই জরা নষ্ট করে; সুতরাং আমি সে জরা লইতে ইচ্ছা 
করি না” ॥১২॥ 

যযাতি বলিলেন- ““তূর্ববস্থ। তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্মিরাও যখন আপন 
যৌবন আমাকে দিলে না; তখন তোমার বংশ লোপ পাইবে ॥১৩। 

আর; মুর্খ! তুমি মিশ্রাচারী, চাগ্ডালার্দি প্রতিলোমসম্কর, অপক্ক মাংসভোজী 
এবং অন্ত্যজ জাতির রাজা হইবে ॥১৪। 

আর গুকদারগামী, তিধ্যগ.বোনিগামী, পশুতুল্য পাপিষ্ঠগণ এবং প্রেচ্ছগণের 
রাজা হইবে” 1১৫1 

১১২ 



৮৪১৩ মহাভারতে আদি- 

যযাতিরুবাঁচ। 

দ্রন্ছো ! ত্বং প্রতিপদ্যন্ব বর্ণরূপবিনাশিনীম্। 

জরাং বর্ষনহভ্রং মে যৌবনং স্বং দর্দন্য চ ॥১৭॥ 

পুর্ণে বর্ষসহত্রে তু পুনর্দান্তামি যৌবনম্। 
্ব্দান্তামি ভূয়োহহং পাপ্যানং জবয়া সহ ॥১৮| 

' দ্রুহ্যরুবাচ | 
ন গরজং ন বথং নাশ্বং জীর্ণ ভূউ্ভে ন চ স্িয়স্। 
বাগভঙ্গশ্চান্ত ভবতি তাং অরাং নাভিকাময়ে ॥১৯| 

যযাতিরুবাচ। 
যত্বং মে হৃদয়া্জাতো৷ বয়ঃ স্বং ন প্রযচ্ছসি। 

তম্মাদৃদ্রুছে। ! প্রিয়ঃ কামো ন তে সম্প্রৎস্ততে কচি ॥২০॥ 

এবমিতি। শঙিষ্ঠায়াঃ স্থতমপ্যাত্মন এব ॥১৬| 

ত্য ইতি। প্রতিগদ্তন্থ গৃহাঁণ। স্বং দ্বকীযম্ 1১৭| 
পূর্ন ইতি। ভূযঃ পুনবপি, খ্ব স্বকীয়ম্, আদান্তামি গ্রহীস্তামি ॥১৮| 
নেতি। জীর্ে। জবাগ্রস্তে জনঃ। অন্ত জীরণগ্ত, বাঁগ.ভন্গে! বাগ বিকারঃ ॥১৯ 

যদ্িতি। প্রিযোহপি তে কামঃ, ক্ষচিদপি ন জম্পতস্ততে সফলে। ভবিষ্যতি ॥২০1 
ভারতভাবদীপঃ 

প্রকাশং মৈথুনাগ্াচবণং যেষাং তেষু ॥১৫--১৮॥ বাগ তঙ্গো দত্তানাঁং পতনাৎ কফাদিবৃদ্ধেশ্ 

বাঁচো ভঙ্গ ইব তত্বঃ অন্নত্বমঃ অব্যক্তত্বমিতি যবিৎ 1১৯--২৭ পীঠকানাং রাজযোগ্যানাং 

বৈশম্পারন বলিলেন-_বযাতি আপন পুত্র তুর্ববস্তকে এইবৰপ অভিসম্পাত 
করিয়া, শশ্গিষ্ঠার পুত্র দ্রন্থ্যকে এই কথ! বলিলেন ॥১৬॥ 

য্যাতি বলিলেন--“ক্রহ্য ! তুমি এক স্হত্র বতসর যাবৎ শরীরের বর্ণ ও 

সৌন্দধ্যনাশিনী আমার জরা গ্রহণ কর; আর, নিজের যৌবনটা আমাকে 
দাও ॥১৭| 

এক সহস্র বৎসর পুর্ণ হইয়! গেলে; আবার তোমার যৌবন তোমাকে দিব এবং 
আমার পাপ ও জরা আমি ফিরাইয়1! লইব” ॥১৮| 

ক্রহ্য বলিলেন_-“জরাজীর্ণ লোক হস্তী, অশ্ব ও রথে চড়িতে পারে না এবং 
স্রীসস্তোগ করিতে পারে না; বিশেষতঃ তাহার বাক্যও বিকৃত হইয়। যায় ; স্থৃতরাং 
আমি সে জরা নিতে ইচ্ছা করি না” ॥১৯| 

বাতি বলিলেন__“দ্রন্্য! তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্সিয়াও যখন 
নিজের যৌবন দিলে না, তখন তোমার প্রিয় অভিলাষ কখনও পূর্ণ 
হইবে না ॥২০। 
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যত্রোখবরথমুখ্যানামশ্বানাং স্তাদ্গতং ন চ। 

হস্তিনাং গীঠকানাঞ্চ গর্দভানাং তখৈব চ। 
বস্তানাঞ্চ গবাঞ্চেব শিবিকাযাজ্তথৈব চ ॥২১॥ 
উড়ুপপ্রবসন্তাবে যন্র নিত্যং ভবিষ্যাতি | 
অবাজ্া ভোজশব্দং ত্বং তত্র প্রাপ্দ্যিসি লান্বযঃ ॥২২॥ (ধুগ্কম্) 

যযাতিরুবাচ | 

নে । ত্বং প্রতিপদ্ন্য পাপ্যানং জরযা সহ। 

একং বর্ষলহত্ন্ত চবেয়ং ফৌবনেন তে ॥২৩॥ 
অনুরুবাচ | 

জীর্ণঃ শিশুব্দাদতেহকালেহনমণ্ডচির্ষথা | 

ন জুহোতি চ কালেহগ্নিং তাং জরাং নাভিকাময়ে ॥২৪॥ 

যযাতিরুবাচ । 

যন্ুং মে হুদয়াজ্জাতো বয়ঃ স্বং ন প্রযচ্ছষি। 

জবাদোষস্ত্ধা প্রোক্তন্তম্মাত্ং প্রতিলপ্দ্যসে ॥২৫॥ 

যত্রেতি। অস্বানাম্বতরাণাম। গতং গমনম্। পীঠকানাঁং নববাহ্যানবিশেষাণাঁম্। 
বন্তানাং ছাগানাম্। সর্ধত্র গতমিতি সন্বন্ধঃ, জলবহুলত্বাদিতি সর্ধত্র ভাবঃ। ফট্পাঁদোহিয়ং 
শ্লোকঃ। উদ্ভুপেন বদলীন্তভাদিনিশ্মিতযানেন পরবেন ক্ষুদ্রনৌকঘা চ সস্তাবঃ পরপাঁরগমনম্ 
সান্বয়ঃ সবংশ এব তম, তত্র দেশে, অরাজা সন; ভোজশব্বং ভোজেত্যুপাধিম্ ॥২১--২২1 

অন ইতি। প্রতিপদ্যন্ব গৃহাণ। পাপনানং জরাদূলীভূতং মম পাঁপম্ [২৩] 
জীর্ণ ইতি। অশুচিরপবিভ্রশ্গ্ডালার্দিঃ। অকালে প্রাতবাদোৌ। কালে যথাসযযম্ 1২৪] 

ভারতভাব্দীপঃ 
নবযানবিশেষাণাম। "্তববতবাবা ইতি শ্রেচ্ছেষু প্রসিদ্ধানাম্।২১--২৪ প্রতিলগ্দাসে 

আর, যে দেশে অশ্ব, অশ্বতর, রথ, হন্তী, পান্ধী, গর্ধিভ, ছাগল, গক এবং ডুলির 
গমনাগমন সম্ভব হইবে না; কিস্ত কেবল ভেল! এবং ভিঙ্গী নৌকা দ্বারাই সর্বদা 
গমনাগমন হইবে £ ভুমি আপন সন্তানের সহিত সেই দেশে বাইয়া, রাজা না হইযা, 
ভোজ-উপাধি ধারণ করিব! বাস করিবে” ॥২১*-২২ 

যযাতি বলিলেন-__“অন্থু! তুমি এক সহস্র বৎস পধ্যন্ত আমার পাপ ও জনা 

গ্রহণ কর; আর আমি তোমার যৌবন লইয়া বিচরণ করি" ॥২৩ 
অন্থু কহিলেন-_“জরাগ্রস্ত লোক, বালক ও হীনজাতির মত অসময়ে অন্্ 

ভোজন করে এবং বথাসময়ে অগ্নিতে হোম করিতে পারে না: সুতরাং আমি সে 

জরা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না” ॥২৪॥ 



৮৯২ মহাভারতে আদি- 

প্রজাশ্চ যৌবনপ্রাপ্তা বিনশি্যন্ত্যনো ! তব। 

অগ্িপ্রক্ষন্দনপরস্তধ্ণাপ্যেবং ভবিষ্যসি ॥২৬। 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 

প্রত্যাখ্যাতশ্চতুভিষ্চ শণ্ডু তান্ যদুপুর্বকান্। 

পুরোঃ নকাশমগমন্মত্বা পুরুমলউ্বণম্ ॥২৭॥ 

যযাতিরুবাচ। 

পুরো! ত্বং মে প্রিষ়ঃ পুত্রস্্ং বরীয়ান্ ভবিষ্যলি। 
জরা! বলী চ মাং তাত! পলিভানি চ পর্য্যগুঃ। 

কাব্যন্তোশনসঃ শাপান্ন চ তৃপ্তোহন্মি যৌবনে ॥২৮॥ 

ভারতকৌমুদী। 
যর্দিতি। প্রতিলগ্গ্যসে তামেব জবাঁং প্রা্যযসি ॥২৫। 

প্রজা ইতি। গ্রজাঃ সম্ভানাঃ। অগ্রিগ্রন্বন্দনপরঃ অগ্নিসাধ্যশ্রোতস্মাীকর্খহীনঃ |২৬] 

প্রত্যাখ্যাত ইতি। চতুভিঃ পুত্র, । ন বিদ্যতে লঙ্ঘনং স্ববাক্যাতিক্রমণং যল্মাভম্ ২৭ 

পূর ইতি। ববীষাঁন্ অন্থান্থাভ্রাতৃভ্যঃ প্রধানতম ভবিষ্তসি , মদন্থবোধপালিনাঁদিতি ভাবঃ। 

অন্তৎ প্রাগব্যাখ্যাতম। যট্চবণোহ্যং শোঁকঃ ॥২৮। 

ভারতভাবদীপঃ 
গ্রজাঁ, তাশ্চ বিনশিশ্যর্তীতি ছযোঃ অন্বন্ধঃ ২৫1 অগ্নিগ্রষন্দনং শ্রোতস্মারাগ্যগ্রিসাধ্যকর্ম- 

ত্যাগন্তংপবঃ ॥২৬--২৭| ববীযান্ স্বভ্রাতৃভ্যো মহান্। জব! দেহেন্রিয়শক্তিঘাতঃ ॥২৮--৩০| 

যযাতি বলিলেন--“তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্মিয়াও যখন আপন 
যৌবন দিলে না অথচ জরার দোষই বলিলে; তখন তুমি সেই জরাগ্রস্তই 
হইবে ॥২৫। 

আব, অন্থু। তোমার সন্তান যৌবন লাভ করিয়াই মরিয়া যাইবে এবং তুমিও 
বেদৌক্ত-অগ্রিকর্মহীন হইবে” ॥২৬| 

বৈশম্পারন বলিলেন__-যধাতি চার পুত্র দ্বারাই প্রত্যাখ্যাত হইয়া, যহুপ্রভৃতি 
সেই চার পুত্রকেই অভিসম্পাত করিয়া, 'পুক আপন বাক্য লঙ্ঘন কত্পিবেন না? 
ইহা মনে করিয়া তাহার নিকট গেলেন ॥ ২৭ 

বযাতি বলিলেন_-“পুক! তুমি আমার প্রিয় পুত্র; অন্যান্য ভাইদের 
অপেক্ষা তুমিই প্রধান হইবে। বৎস! শুক্রাচার্যের অভিসম্পাতে আমার 
বার্ধীক্য আসিয়াছে; শরীরের মাংসগুলি লুলিত হইয়া পড়িয়াছে এবং কেশ 
ও লোমগুলি সাদা হইয়া গিয়াছে; অথচ এখনও আমি যৌবনসস্তোগে তৃপ্ত 
হই নাই ॥২৮॥ 



পর্ববাণি ছ্বিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ| ৮৯৩ 

পুবে ! তং প্রতিপগ্ন্ব পাপ্]ীনং জবয়া সহ। 
কঞ্চিৎ কালং চবেরং বৈ বিষয়াং বয়সা তব ॥২৯॥ 
পুর্ণে ব্ধলহত্ত্রে তু পুনর্দাস্তামি যৌবনমূ। 
ব্বগ্চেব প্রতিপত্স্তামি পাপ্যানং জরয়া সহ ॥৩০। 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ পুরুঃ পিতরমঞ্জমা । 

যদাণ মাং মহারাজ ! ত করিষ্যামি তে বচঃ ॥৩১| 

প্রতিপৎস্যামি তে রাজন! পাপ্যানং জরয়৷ সহ। 
গৃহাণ যৌবনং মত্তশ্চব কামান্ ষথেপ্দিতান্ ॥৩২॥ 
জরয়াহং প্রতিচ্ছন্নো বয়োরপধবস্তব । 

যৌবনং ভবতে দত্বা! চরিষ্যামি যথাণ্থ মাম্ ॥৩৩| 
যযাতিরুবাচ। 

পুবো ! গ্রীতোহস্মি তে বদ ! শ্রীতশ্চেদং দদামি তে। 

সর্ববকামসমুদ্ধা তে প্রজা রাজ্যে ভবিষ্যতি ॥৩৪| 

ভারতকৌমুদী 
পর ইতি। বিষযান্ বিষষসভ্তোগান্, চরেষং কুধ্যামূ, বযসা যৌবনেন ॥২৯| 

পূর্ণ ইতি। তব যৌবনং তৃভ্যং দাস্ামীত্যর্থ;। স্বং স্বকীয়ম্ ॥৩০| 
এবমিতি। অঞ্জসা সত্বরমেব কিঞ্তিবিবিচ্যৈবেত্যর্থ ৷ “অঞ্জস! তত্বতুর্ণযোঃ* ইতি বিশ্বঃ [৩১৫ 
গ্রতিপৎন্তামিতি। মত্বো মম সকাঁশাঁৎ। চব অন্থভব ॥৩২॥ 

জবয়েতি। প্রতিচ্ছন্নে! ব্যাণ্তদেহঃ ॥৩৩| 

পৃ! তুমি আমার পাপ ও জরা গ্রহণ কর; আমি তোমার যৌবন লইয! 
কিছুকাল বিষয়সন্তোগ করি ॥২৯॥ 

এক সহত্র বৎসর পূর্ণ হইলে, আবার তোমার যৌবন তোমাকেই দিব এবং 
নিজের জ্রার সহিত পাপ ফিরাইয়া! লইব” ॥৩০। 

বৈশম্পায়ন বলিলেন--য্যাতি এইবপ বলিলে; তৎক্ষণাৎ পুক পিতার বথার 
প্রত্যুত্তর দিলেন--“মহারাজ । আপনি আমাকে যাহা বলিলেন, আমি আপনার 
সে বাক্য রক্ষা করিব ॥৩১॥ 

মহারাজ! আমি আপনার পাপ ও জর! গ্রহণ করিব ঃ আর, আপনি আমার 
যৌবন গ্রহণ করুন এবং ইচ্ছাুসারে বিষয়সভ্ভোগ ককন ॥৩২ 

আমি আপনাকে যৌবন দান করিবা, আপনার জরা গ্রহণপুবর্বক আপনারই 
বয়স ও বপ ধারণ করিবা, আপনারই কথান্ুসারে চলিব” ॥৩৩ 



৮$৪ মহাভারতে আদি- 

বৈশম্পাধন উবাচ। 

এবহুক্ত1 যযযাততিস্ত স্মত্বা কাব্যং মহাতপাঃ। 
সংক্রাময়ামাস জরাং তদা পুরো মহাত্বনি ॥৩৫॥ 

ইতি শ্ীমহাভাবতে শতদাহজ্রাং মংহিতায়াং বৈয়াপিক্যামাদিপর্ব্বণি 
সম্ভবে যাষাতে ছিদপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ *% 

ভ্রিসগুতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 

পৌরবেণাথ বয়ল৷ যযাতির্নহ্ষাতুজঃ। 
প্রীতিযুক্তো নৃপশ্রেষ্টশ্চচার বিষয়ান্ প্রিয়ান্ ॥১॥ 

পূর ইতি। ইদম্ অভীক্টং বরমিত্যর্ঃ। অর্বৈরঃ কামৈঃ কাম্যবস্তলাতৈঃ সমৃদ্ধা 1৩৪ 
এবমিতি। কাব্যং শুক্রাচাধ্যং স্বত্ব, তখৈব তর্ণদেশসত্বাদিতি ভাবঃ )৩৫। 

ইতি মহাঁযহোঁপাধ্যায়-ভাবতাচাধ্য-শ্রীহবিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভ্টাচাধ্যবিরচিতাঁধাং মহাঁভাবত- 
টাকায়াং  ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াযাদিপর্বণি জভ্ভবে ছবিসগ্ততিতমোহ্ধায়;1০। 

রা 
পৌববেণেতি। পৌববেণ পুরুসম্বদ্ধিন!। বিষয়ান্ অকৃচন্দনবনিতাদীন্। চচার বুভোজ ॥১া 

ভারতভাবদীপঃ 
অগ্রসা আর্জবেন॥৩১| যখেন্সিতানিত্যন্ত যাবজ্জীবনযণীতি ভাব: ॥৩২__-৩৫। 

ইতি শ্রীমহাভাঁবতে আদিপর্ববণি নৈলকন্ঠীয়ে ভাঁবতভাঁবদীপে দবিসপ্ততিতমোধ্ধ্যায়ঃ 1৭২| সিটি িডিসির9852585558885855758775855 তা 
বযাতি বলিলেন-_-“বংল। পক! আমি অত্যন্ত সন্ষ্ট হইয়াছি এবং অত্যন্ত 

সনষ্ট হইয়া তোমাকে এই বর দিতেছি যে, তোষার রাজ্যে পন্ড প্রজাই সমস্ত 
অভীষ্ট লাভ করিরা সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইবে” 1৩৪| 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_যযাতি এই কথা বলিয়া শুক্রাচার্য্যকে স্মরণ করিয়া। 
তখনই মহাত্মা পৃকর শরীরে আপন জর! স্ণরিত করিলেন ॥৩৫| 

বৈশম্পাষন বলিলেন-_তাহাক্গ পর, রাজশ্রে্ঠ নহ্যনন্দন যযাতি পুকর যৌবন 
লাভ করিয়া, আনন্দিত হইরা, অভীষ্ট বিষয় ভোগ করিতে লাগিলেন ॥১॥ 

৯. "চুবণীতিতমোধবযাবঃ “ "ছাশীতিতমোধধ্যাযঃ, “ অষ্সপ্ততিতমোধিধ্যায়? ইতি 
পাঠতেদোঃ। 
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যথাকামং যথোৎসাহং যথাকালং বথাস্থখয্। 

ধন্দমাবিরুদ্ধং রাজেন্দ্র । যথা ভবতি সোহম্ভূৎ ॥২॥ 

দেবানতর্ণয়দ্যজ্ঞৈঃ শ্রাদ্ৈস্তঘৎ পিতনপি। 
দ্ীনাননুগ্রহৈবিক্টেঃ কামৈশ্চ দ্বিজসতমান্ 1৩! 
অতিথীনন্নপানৈশ্চ বিশশ্চ পরিপালনৈঃ | 
আনৃশংস্থেন শুদ্রাংশ্চ দস্যুন্ লনিগ্রহেণ চ ॥8॥ 

ধন্মেণ চ প্রজাঃ লর্ববা যথাবদনুবপ্জধন্। 

যষাতিঃ পালযামাস সাক্ষাদিন্দ্র ইবাপবঃ ॥৫॥ (যুগ্মকমূ) 

স রাজা সিংহবিক্রান্তে যুবা বিষয়গোচরঃ | 

অবিরোধেন ধর্মস্ত চচার স্খমুভমম্ ॥৬॥ 

স সম্প্রাপ্য শুভান্ কামাংস্ত গুঃ খিন্নশ্চ পাধিবঃ | 
কালং বর্ষনহজ্রান্তং সন্মাব মনুজাধিপঃ ॥৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
বখেতি। ধর্ন্ত অবিরুদ্ধং যথ! ভবতি, তখৈব স যযাতিবিষয়ানন্বভূৎ ॥২॥ 
দেবানিতি। ইস্টৈর্বনৈঃ কামৈত্তদবিষয়ৈরু দ্বৈশ্চ, দ্বিজসত্তমান্ ত্রান্মণক্ষত্রিযান্ ॥৩| 
অতিথীনিতি। বিশো বৈশ্টান্। আনৃশংভ্তেন দয়য়া। নঙন্নিগ্রহেণ গ্যাষ্যদর্ডেন। 

তাদৃশদণ্ডেন হি দণ্তমানোইপি তুস্ততি। জর্ধা অন্য! অস্ত্যজাদীঃ ॥৪-_৫1 

সইতি। সিংহবদিক্রান্তো বিক্রমী | বিষয়াঃ শ্রক্চন্দনাদয়ো গোচব! ভোগ্যা যস্ত সঃ ॥৬। 
লইতি। খিন্নঃ পুৰোর্জবাদর্শনাদ্িষপঃ। সম্মার প্রতীন্সাঞ্্রে ॥৭| 

ভারতভাবদীপঃ 
পৌরবেণেতি। চচার বুভোজ ॥১--৫॥ বিষযা দিব্যগন্ধাদযো গোঁচবে বশে ঘন্ত 
মহারাজ ! তিনি ইচ্ছ। ও উৎসাহ অনুসারে যথাসময়ে ধর্মের অবিরোধে অভীষ্ট 

সম্ভোগ সুখ অনুভব করিতে থাকিলেন ॥২॥ 

তিনি যজ্ঞ করিয়! দেবগণকে; শ্রাদ্ধ করিয়া পিতৃলোককে, অনুগ্রহ করিয়া 
দক্ষিত্রদিগকে, অভীষ্ট ধন দান করিয়া ব্রাক্গণগণকে এবং ইচ্ছানুবপ বুদ্ধ করিয়া 

ক্ত্রিয়দিগকে সন্তুষ্ট করিতে থাকিলেন ॥৩। 

যযাতি অন্ন ও পানীয় দিয়া অতিথিগণকে, যথানিরমে প্রতিপালন করিয়া 
বৈশ্যগণকে; দয়া দ্বারা শুত্রদিগকে, উপযুক্ত দণ্ড দিয়া দস্থ্যগণকে এবং ধর্মমস্গত 

ব্যবহারে অন্যান্ত সকল প্রজাকে বথানিয়মে অনুরক্ত রাখিয়া, দ্বিতীর ইন্দ্রের স্তায় 
পালন করিতে লাগিলেন ॥৪--৫॥ 

সিংহের হ্যায় বিক্রমশালী যুবক যযাঁতি রজা, ধর্মের অবিরোধে ভোগ্য বন্ত 
ঘকল ভোগ করিতে থাকিয়া অসাধারণ সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥৬॥ 

(২)-"'রাজেন্্রো যথাহতি স এব হি। 



৮৯৬ মহাভারতে আঁদ- 

পরিদংখ্যায় কালজ্ঞঃ কলাঁঃ কাণ্ঠাশ্চ বীর্ধ্যবান্। 

যৌবনং প্রাপ্য রাজহিঃ সহজ্রপরিবৎ্সরান্ ॥7॥ 
বিশ্বাচ্যা সহিতো! রেমে ব্যভ্রাজননন্দনে বনে | 

অলকায়াং স কালন্ত মেরুশূঙ্গে তথোতরে ॥৯॥ (মুগ্ধকম) 
যদ স পশ্ঠতে কালং ধর্মাত্বা তং মহীপতিঃ। 

পুর্ণং মত্বা ততঃ কালং পুরুং পু্রমুবাচ হু ॥১০। 

যথাকামং যথোৎ্সাহং যথাকালমরিন্দম 1 | 

সেবিতা বিষয়াঃ পুত্র ! যৌবনেন ময়া তব ॥১১। 
ভারতকোমুদী 

প্রীতি । কালজ্ঞে। বী্যবাংশ্চ স রাঁজধির্যযাতিঃ, সহত্্পরিবৎ্সবান্ ঘাবদ্ যৌবনং গ্রাপ্য, 
ত্দস্তং গণযন্ কলাঃ ব্রিংশৎকাষ্ঠাত্বকং কালম্, কাঁটা অষ্টাদশনিমেযাত্মকং কালশ্চ, পবিসংখ্যাষ 

গণযিত্বা, বিশ্বাচ্যা তদাখ্যযা ত্ব্গবেহয়া সহিতঃ সন্। নন্দনে বনে, অলকাধাঁং কুবেবনগরীস্থ- 

চৈত্ররথাখ্যে বনে, তখৈব পূর্ববমভিধানাঁ্, তথা উত্তরে মেকশৃ্দে চ, কালং যথেষ্ট সময়ং যাবৎ, 

বেমে, ব্যভ্রাজদ্বিশেষেণাশোভত চ |৮--৯| 

যদেতি। যদা দূ ধর্মাত্বা মহীপতিঃ, কালং পশ্তে গণনার্থং পর্যালোচয়তি পম, তদা তং 

সহন্রবৎসবাত্বকং কালং পূর্ণৎ মতা, ততঃ পরং পুত্রং পুকৃম্। উবাচ ॥১০| 
যথেতি। ময়া তব যৌবনেন করণেন, বিষয়াঃ অ্রক্চন্দনবনিতাদয়ঃ, সেবিতা ভূক্তাঁঃ 1১১ 

ভারতভাব্দীপঃ 

বিষয়গোচরঃ ॥৬--৭।॥ পরীতি। সৌববর্ষে হি প্রত্যব্ং গঞ্চদিনাঁদি পঞ্চদশনাভ্য্তিংশং- 

পলানি একক্রিংশদক্ষরাণি বর্ধন্তে। সাঁবনৈঃ ষষ্ট্যধিকশতত্রয়দিনাত্মকৈর্ব্ষৈরাধুর্গণ্যতে, অঃ 
কলাঃ কাঠ্ঠাশ্চ “অষ্টাশনিমেযাস্ত কারা ত্রিংশৎ তু তাঁঃ কলাঃ* ইত্যুক্তবপাঁঃ সংখ্যায়েত্যুক্তম 
1 অলকাঁয়াং কুবেবপুর্ধ্যাম্1৯। পশ্তে দস কালং কাঁলোইপি তৎ গ্রসিতুং পশ্ঠতীত্যা- 

যযাতি রাজ৷ স্ুখসন্তেগ করিঘ! তৃপ্তি লা করিতে লাগিলেন বটে; কিন্ত 
পুকর বার্ধক্য দেখিয়া বিষ্ও হুইতেন- এইভাবে তিনি সেই এক সহস্র বৎসরের 

শেষ সময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ॥৭॥ 

কালগণনাভিজ্ঞ যযাতি সহস্র বৎসরের জন্ত যৌবন পাইয়া, তাহার শেষ 
গণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, নিমেষ কাল পর্য্যন্ত গণনা করিয়। দেখিলেন ; 
পরে, ব্বর্গবেগ্তা! বিশ্বাচীর পহিত মিলিত হইয়া নন্দনকাননে, অলকানগরীর 
চৈত্ররথোগ্ঠানে এবং উত্তর মেকশুঙ্দে যথেষ্ট কাল বিহার করিলেন ও শৌভা 
পাইলেন ॥৮--৯1 

তাহার পর তিনি খন পর্যালোচনা করিয়! দেখিলেন বে, সহত্র বৎসর পূর্ণ 
হইয়া গিয়াছে, তখন পুত্র পুককে বলিলেন_॥১। 
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।  ন জাতু কাঁমঃ কামানীমুপতোগেন শাম্যতি। 
হবিষ! কৃষ্ণবন্তে ৰ ভূয় এবাভিবদ্ধতে ॥১২॥ 

যৎ পুথিব্যাং ত্রীহ্িযিবং হিরণ্যং পশবঃ স্তর । 
এএকস্তাঁপি ন পর্য্যাপ্তং তম্মাভৃষগং পবিত্যজেৎ ॥১৩॥ 

যা৷ দুস্তযজ] ুম্মতিভির্ধা ন জীর্য্যতি জীর্্যতঃ | 
যোহসৌ প্রাণান্তিকো বোগস্তাং তৃষ্ণং ত্যজতঃ সুখম্ ॥১৪॥ 
পুর্ণং বর্ষসহজ্ং মে বিষয়াসক্তচেতদঃ | 
তথাপ্যনুদিনং তৃষ্ণা মমৈতেম্বভিজায়তে ॥১৫॥ 

তক্মাদেনামহং ত্যক্ত। ক্রহমণ্যাধায় মানসমূৃ। 
নির্ধন্ছে! নির্মমো ভূত্বা চবিত্যামি স্বগৈঃ সহ ॥১৬।॥ ২ 

নেতি। এতৎ পছ্ধং পর পদ্চঞচ পূর্ব্বং (৬৩ অধ্যাষ্টে ব্যাখ্যাতম্ ॥১২-_১৩॥ 
যেতি। ঘা তৃষ্ণা, ছুর্মাতিভিবিষযাসক্তত্বাদ্বংবিতচিতৈর্জনৈতু্তজা ; যা৷ তৃষ্গ, জীর্যতো 

বার্ধক্যেন জীণীতবতোহপি জনস্ত, ন জীর্যতি নাপক্ষীযতে , যোহসৌ সর্ধনায়াং কচিৎ প্রন্র-স্ত- 
মানলিঙ্বত্বাৎ পুংস্বম্, প্রাণীত্তিকো বোঁগম্তৎ্ঘবপা » তাং তৃষ্ণাং ত্জত এব জনস্ত, সুখং ভবতি 
নান্তস্য 1১৪| 

ূর্ণমিতি। অসুদিনং প্রত্যহম্। এতেষু বিষষেযু ॥১৫। 
ভাঁবতভাবদীপঃ 

শয়েন কর্্মব্যতিহারে ত$.॥১০--১১|॥ এতদেব জ্গত্বা পশ্চাতাপেনাহ-_ন জাত্বিত্যা্দি ॥১২-+১৫। 

পৃক! আমি তোমাৰ যৌবন লইয়া, ইচ্ছা ও উৎসাহ অনুসাবে যথাসমযে 
বিষষসন্তোগ কবিয়াছি ॥১১॥ 

কিন্তু কাম্য বস্তব উপভোগে কাম কখনও নিবৃত্তি পা না, ববং দ্বৃত বাবা অগ্নি 
যেমন বৃদ্ধি পায়, কামণ্ড তেমনই কাম্যবস্তব উপভোগে আবও বৃদ্ধি পাইয়া 
থাকে ॥১২॥ 

পৃথিবীতে যত ধান্ত, যব, ধন, পশু ও স্ত্রী আছে, সে সমস্ত মিলিয়৷ একজনেবও 
তৃষা মিটাইতে পাবে না; স্ুতবাং সে তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ কবিবে ॥১৩॥ 

দুবুদ্ধি লৌকেবা যে তৃষ্তজাকে সহজে পবিত্যাগ কবিতে পাবে না ; শবীব জীর্ণ 
হইযা! গেলেও যে তৃষগ জীর্ণ হয় না এবং যে তৃষ্ণা প্রাণনাশক বৌগস্ববপ ; সেই 
তৃষ্ণাকে যে ত্যাগ কবিতে পাবে, তাহাবই সুখ হয় ॥১৪॥ 
আমাব মন বিষয়সম্ভোগেই নিবিষ্ট ছিল, এই অবস্থাতেই এক সহস্র বসব পূর্ণ 

হইযা গিয়াছে? তথাপি এই বিষষেৰ উপবেই আমাব লালসা সর্বদা জন্মিতেছে ॥১৫। 
১১৩ 



৮৯৮ মহাভারতৈ আদি 

পুবো। শ্রীতোহন্মি ভন্্রং তে গৃহাণেদং স্বযৌবনম্। 

রাজ্যঞ্চেদং গৃহাণ ত্বং ত্বং হি মে প্রিয়কৃত স্ৃতঃ ॥১৭॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 
প্রতিপেদে জরাং বাজ! যষাতিাহ্ষত্তদা । 

যৌবনং প্রতিপেদে চ পুনঃ ব্বং পুরুবাত্মবান্ ॥১৮॥ 

অভিযেক্ত,কামং নৃপতিং পুরুং পুত্রং কনীয়সমূ। 

ব্রাহ্মণপ্রমুখা বর্ণা ইদং বচনমক্রবন্ ॥১৯॥ 

কথং শুক্রন্ত নণ্তাবং দেবধান্তাঃ স্ৃতং প্রভো !। 
জ্যেষ্টং ফদুমতিক্রম্য বাজ্যং পুরোঃ ফস ॥২০। 

শনপখলিকসসজজ এ এ এ নদ ০০০ ক শপ ০০১ 

ভাঁবতকৌমুদী 
তম্মাদিতি। এনাং তৃষ্াম্। নিদন্বঃ শীতগ্রীগ্মহ্খছুঃখাদিশূন্যঃ, নির্শমঃ পুত্রাদিঘপি 

মম্তাঁবহিতঃ। মৃগৈঃ সহেত্যনেন বনবাঁসে। ব্যজ্যতে ॥১৬| 

পূব ইতি। তে তব, ভদ্রং মঙ্গলমন্ত। হি ফক্মাৎ ॥১৭ 

গ্রতিপেদদ ইতি। প্রতিপেদে পঁপ। আ্মবান্ ধৃতিমান্ ধৈর্য্যবানিতি যাবৎ ১৮ 

অভীতি। কনীষসং কনিষ্ঠম্। প্রথমে পাদে অক্ষবাঁধিক্যং কনীযসমিতি চার্ষম্॥১৪| 
কথমিতি। নপ্তাবং দৌহিত্র) এভিও“ণৈরবদব এব রাজ্যদানমুচিতমিতি ভাবঃ 1২০ 

ভারতভাবদীপঃ 
রহষঙ্ঞনমেবাত্যন্তিকতৃপ্তিহেতুর্ন বিষয়ভোগ ইত্যশিষেনাহ-_তশ্মা্দিতি। এনা. তৃষ্াম। 

ছন্দানি শীতোষ্ঞমানাপমানন্খছুখাঁদীনি, তত্্রহিতো নিথ্দ্ৰঃ, ছন্বকল্পকম্য মানসন্ত, ব্রণ 
নিধানা্। অতএব নির্শমঃ অহস্কাবস্তৈব মমতামূলস্ত ত্যাগাৎ ॥১৬ -১০॥ কনীষলং 

অতএব আমি এই লালপ ত্যাগ কবিয়া, পবমাত্মাৰ উপবে চিত্ত নিবিষ্ট বাঁখিষা, 

শীত, শ্রীষ্ম ও সুখ-ছুখাদিশৃন্ত হইয়া, মমতাকে বিসর্জন দিয়া, তপোবনে যাইয়া 
হুব্ণিগণেৰ সহিত বিচবণ করিব ॥১৬॥ 

পুক! তোমাব ব্যবহাৰে আমি সন্তুষ্ট হইয়াঁছি ; তোমার মঙ্গল হউক ; তুমি 
তোঁমাব নিজের যৌবন গ্রহণ কব এবং এই রাজ্যও গ্রহণ কব ; তুমিই আমাৰ প্রিয় 
পুত্র” 0১৭ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_নহুষনন্দন যযাতি রাঁজা তখনই আপন জবা গ্রহণ 
কবিলেন ধৈর্যশীল পুকও নিজেব যৌবন ফিরাইয়া লইলেন ॥১৮॥ 

তাহাব পর, যযাতি কনিষ্ঠ পুত্র পৃককে বাঁজ্যে অভিষিক্ত কবিবাব ইচ্ছা 
কবিলেন ; তখন ত্রাঙ্মণপ্রভূতি সকলে আসিয়া বাজাকে এই কথা৷ বলিলেন--॥১৯। 

(১৮) "*'গুরঃ সং পুরুবাত্মনং। বীর 
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যছুর্জ্যেষ্টস্তব স্থতো জাতস্তমনু তুর্ববস্থঃ | 
শম্মিষ্ঠায়াঃ সুতো দ্র্্যস্ততোহনুঃ পুরুবেব চ 1২১ 
কথং জ্যেষ্ঠানতিক্রম্য কনীযান্ রাজ্যমহতি | 
এত সংবোধয়ামস্ত্াং ধন্্ং ত্বং প্রতিপালয ॥২২॥ 

বঘাতিরুবাচ। 

ব্রাহ্মণ প্রমুখা বর্ণাঃ সর্বেব শৃরবস্ত মে বচঃ। 
জ্যেষ্টং প্রতি যথা রাজ্য ন দেয়ং মে কথঞ্চন ॥২৩॥ 
মম জ্যেষ্ঠেন যদুনা নিযোগো নানুপালিতঃ। 
প্রতিকূলঃ পিতুর্যশ্চ ন স পুন্রঃ$ সতাং মতঃ ॥২৪॥ 
মাতাপিত্রোর্বচনকৃদ্ধিতঃ পথ্যশ্চ যঃ স্ুতঃ | 

স পুত্রঃ পুত্রবদ্যশ্চ বর্ততে পিতৃমাতৃষু ॥২৫) 

ভাবতকৌমুদী 
যছুবিতি। তমন্তৎ্পশ্চাৎ। গণনেষং পৃবোঃ সর্ববক নিষ্ঠা প্রদর্শনার্থা ॥২১। 
কথমিতি। সংবোৌধযামে নিবেদয়ামঃ। জোষ্টত্বাদ্যছুমেবাভিযিঞ্চেতি ভাবঃ ॥২২। 
্রান্মণেতি। বথঞ্চন কেনাপি প্রকাবেণ। মে মযা 1২৩ 

মমেতি। নিষোগ আদেশ; । প্রতিকূল আদেশাপাঁলনাদিবোধী 1২31 
মাতেতি। বচনক আদেশপীলকঃ। পথ্যঃ অনুকূল: ॥২৫। 

ভারতভাবদীপঃ 
কনীযাংসম্॥১৯।॥ নপ্তাবং দৌহিত্রমূ।২*_-২৩1 নিষৌগ আজ্ঞা ॥২৪| মাঁতেতি। অনৌ- 

শপ প্পিপজপীশ | এপ পু | পে নি 

“মহাবাজ! যছু আঁপনাব পুত্রগণেব মধ্যে জ্যেষ্ঠ, শুলক্রাচার্য্েব দৌহিত্র এবং 
দেবযানীর পুত্র , তাহাকে অতিক্রম কবিয়া পুককে বাজ্য দিতেছেন কেন ?॥২০॥ 

বছু আপনা জ্যেষ্ঠপুত্র, তাহাব পৰে তুর্বস্্ জন্মিয়াছেন, তৎপবে শশ্মিষ্ঠাব পুত্র 
্র্য, তাহার পৰে অন্থু এবং তৎপবে পুক জন্মিয়াছেন ॥২১॥ 

মহারাজ! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে অতিক্রম কবিযা কনিষ্ঠ ভ্রাতা কি প্রকাবে 
বাজ্য লাভ কবিতে পাবেন ; ইহাই আপনাব নিকট আমবা নিবেদন কবিতেছি। 

আপনি ধর্ম্মবক্ষা ককন” ॥২২॥ 
বযাঁতি বলিলেন- _“ত্রাক্মণপ্রভৃতি সকলেই আমাব বাক্য শ্রবণ ককন ঃ বে 

কাবণে আমি কোন প্রকাবেই জ্যেন্ঠকে বাজ্য দিতে পাৰি না ॥২৩| 

জ্যেষ্ঠ ছু আমাব আদেশ পালন কবে নাই, সুতরাং যে ব্যক্তি পিতাঁৰ 
প্রতিকূল, সাঁধুলোকেব মতে সেই ব্যক্তি পুপ্রই নহে ॥২৪ 

২৫ ইতঃ পবং পঞ্চ শ্লোকা দাক্গিণীত্যপুস্তকে অধিকা দৃখস্তে। 



৪১৯৪৩ মহাভারতে আদি- 

যদুনাহমবজ্ঞাত্তথা তুর্বস্থনাপি চ। 
 দ্রুহথ্যণী চানুনা চৈব ময্যবজ্ঞা কৃতা! ভূশম্ ॥২৬।॥ 
পুরুণ! তু কৃতং বাক্যং মানিতঞ্চ বিশেষ্তঃ | 
কনীয়ান্ মম দায়াদো৷ ধৃত! যেন জরা মম 0২৭ 

মম কামঃ স চ কৃতঃ পুরুণা মিত্ররূপিণা। 
শুক্রেণ চ বরো দর্তঃ কাব্যেনোশনসা স্বয়ম্ ॥২৮। 

পুত্রো যন্তানুবর্তেত স রাজা পৃথিবীপতিঃ | 
ভবতোহনুনযাম্যেবং পুর বাঁজ্যেহভিষিচ্যতাম্ ॥২৯| 

প্রকৃতয় উচুঃ 
ষঃ পুত্রো গুণসম্পন্নো! মাতাপিত্রোহিতঃ সদা । 
সর্ববমহতি কল্যাণং কনীয়ানপি সত্তমঃ ॥৩০) 

যছুনেতি। অবজ্ঞাত আদেশাপাঁলনেনেতি ভাবঃ 1২৬] 

পূরূণেতি। বাঁক্যমাদেশ:, কৃতং পাঁলিতম্। দাঁখাঁদো ধনাধিকীরী 1২৭ 
মমেতি। ম যৌবনদীনরপ:, কামৌহভিলাষঃ, কৃতঃ পরিপূরিতঃ ॥২৮| 
অথ কোহসৌ শুক্রবব ইত্যাহ-_পুত্র ইতি। তা বাম অনুবর্তেত অন্গচ্ছেৎ। স এব বাঁজা 

ভবেখ। ইত: যযাতিরাহ ভব্ত ইতি। ভবতো ত্রাহ্মণীদীন্ বর্ণনা ॥২৯। 
প্রকৃতয় ইতি। ক্রান্ষণাদযঃ প্রজীঃ। 
যইতি। সত্তমৌ জ্যো্ঠবদেব প্রধানঃ। কল্যাণ রাজ্যাদিধনম্॥৩০। 
যে পুত্র পিতা-মাতাৰ আদেশ পালন কবে, তীহাদেব হিতৈবী ও অনুকূল থাকে 

এবং ভাহাদেব নিকট পুত্রের মতই চলে, সেই পুত্রই বাস্তবিক পুত্র ॥২৫| 
বু আমাৰ প্রতি অবজ্ঞা করিয়াছে; আর  দ্রচ্থ্য এবং বিশেষ 

অবজ্ঞা করিয়াছে ॥২৩ রি ২ 
কিন্তু পুক আমাৰ আঁদেশ পালন করিয়াছে এবং বিশেষভাবেই আমার 

আদেশের সম্মান দেখাইয়াছে, আব সে আমাব জরা গ্রহণ কবিয়াছে; সুতরাং সে কনিষ্ঠ হইলেও আমার ধনাধিকারী হইবে ॥২৭॥ | 
বন্ধুব মতই পুকক আমার সে অভিলাষ পূর্ণ কবিয়াছে। বিশেষত সয় 

শুক্রাচাধ্যই আমাকে বর দিয়াছিলেন ॥২৮] 
'ষে পুত্র আপনার অন্থগত হইয়া চলিবে, সে-ই রাজী হইবে ইহাই শুক্রা- 

চার্যের বর)। অতএব আমি আপনাদের নিকট অনুনয় করিতেছি, আপনারা 
পৃককেই রাজ্যে অভিষিক্ত করুন” ॥২৯| 
(৬) প্কলানিকনীযানীদক্রজী চা 

পক এপ সি ওরস আজ অত ওক অক ত পক ০ ০ ০০ 
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অর্থঃ পুরুরিদং রাজ্যং যঃ স্ুতঃ প্রিয়কুতব | 
ববদানেন শুক্রন্য ন শক্যং বক্তুযুভতরম্ ॥৩১॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
পৌরজানপদৈস্তক্টৈরিত্যুক্তো নাহ্যস্তদা 
অভ্যবিঞ্চভতঃ পুরুং রাঁজ্যে স্বে স্থতমাত্বনঃ ॥৩২। 
দত! চ পুরবে রাজ্যং বনবাসায় দীক্ষিতঃ | 
পুরা স নির্যযৌ বাজা৷ ব্রান্মণৈস্তাপসৈঃ দহ ॥৩৩॥ 
যদোস্ত যাঁদবা জাতীন্তর্বসোর্ধবনাঃ স্মৃতাঁঃ ৷ 
ভ্রুহ্োঃ স্ততীস্ত বৈ ভোজা অনোস্ত শ্রেচ্ছজাতয়ঃ 1৩৪ 

পুরোস্ত পৌববো বংশো ত্র জাতোহসি পাধিব।। 
ইদং বর্ষসহআ্ীণি রাজ্যং কাঁবষিতুং বশী ॥৩৫॥ 

ইতি শ্রীমহাভাবতে শতসাহজ্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ববণি 
সম্ভবে পুর্ব্যাযাতসমাপ্তিরনাম ত্রিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥০] * 2 482 

অর্হ ইতি। অর্থঃ প্রাপ্,ং যোগ্যঃ। উত্তবং প্রতিবাক্যম্ ॥৩১ 
পৌরেতি। ইতি পূর্ববপ্রকারযুক্তঃ, নাঁহযো যযাতিঃ ।৩২ 
দত্বেতি। দীক্ষিতঃ কৃতসঙ্বল্ঃ |৩৩| 
যদোবিতি। তুর্বস্গ্রভৃতিত্যো যবনাদিজন্ম তু যযাতিশীপাদিতি পূর্বমন্সন্ধেষম্ ।5৪ 
প্রজার বলিল-_“ষে পুত্র গুণবাঁন্ এবং সর্বদা পিতা-মাতা হিতৈষী হইবে, 

সেই পুত্র কনিষ্ঠ হইলেও জ্যেষ্ঠের মতই শ্রেষ্ঠ; স্ৃতবাং সে-ই সমস্ত সম্পত্তি পাইবাব 
যোগ্য ॥৩০। 

অতএব ধিনি আপনা প্রিয়কাৰী পুত্র, সেই পৃকই এই বাজ্য পাইবাঁৰ যোগ্য। 
রিবা ইহার প্রত্যুত্তব কবিতে 
অসমর্থ” ॥৩১॥ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_পুববাসী ও দেশবাসী লোক সকল এইবপ বলিলে, 
বধাতি তখনই আপন পুত্র পুককে আপনাব বাঁজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ॥৩২॥ 

রাঁজ। যযাঁতি পুককে রাজ্য দান কবিয়া, বনবাসে কৃতসঙ্বল্প হইয়া, তপন্থী 
ব্রাঙ্মণগণের সহিত বাঁজধানী হইতে নির্গীত হইয়া চলিয়া গেলেন ॥৩৩। 

বছু হইতে যাঁদবগণ, তুর্বস্থ হইতে যবনগণ, ক্রহ্য হইতে ভোজগণ এবং অন্ধ 
হইতে শ্রেচ্ছগণ জন্মিয়াছে ॥৩৪| 

(৩৫)."'বর্যস্হমায় ** | 

-* “শপ্চাশিতিতমোহ্ধ্যায2, “পত্রশীতিতমোহ্ধ্যায£, “**নউনাশিতিতমোহধ্যায* ইতি 
পাঁঠতেদীঃ 1 নি র্ 



চতুঃসপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ। 
৩ টি চঃ 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 

এবং স নাহুষো! বাজ! যযাতি পুত্রমীপ্দিতমূ। 

বাজ্যেহভিষিচ্য মুদিতো বানপ্রস্থোহভবন্মুনিঃ ॥১1 

উ্িত্বা চ বনে বাসং ত্রাহ্মণৈঃ সংশিতত্রতঃ | 

ফলমুলাশনো! দান্তস্ততঃ স্বর্গমিতো গতঃ ॥২॥ 

স গতঃ স্বপ্িবাসং তং নিবদন্ মুদিতঃ সুধী 
কালেন নাতিমহতা৷ পুনঃ শক্রেণ পাতিতঃ ॥৩॥ 

৩ ০৬ শক ওক 

ভারতকৌমুদ্রী 
পৃবোবিতি। বর্ধসহমাণি যাব বশী জিতেন্দ্রিষঃ সন্, কাবধিতুং কর্ত,ম ॥৩৫| 

ইতি মহাঁমহোঁপাধ্যাধ-ভারতাচারধ্য-শ্রীহবিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভ্ীচার্্যবিবচিতাঁধাং মহাঁভাবত 
টাকীযাঁং ভাবতকৌমৃদদীসমাখ্যাবামাদিপর্বণি সন্ভবে ত্রিসগ্ততিতমোহধ্যাষঃ 1০1 

সাহু পি 

এবমিতি। ইঈদ্গিতং প্রিষং পুত্রং পুকম। মুদিত আনন্দিত; সন্।১॥ 
উিত্বা ইতি। উিত্বা বিধাধেত্যর্থঃ | দীন্ত ইন্ত্রিষনিগ্রহশীলী | ইতো মর্ত্যাৎ ॥২। 

সইতি। স্বনিবাঁসং স্বর্গলোকম্। শন্রেণ ইন্দ্রেণ (৩ 

ভাবতভাবদীপঃ 
বলোহপি যয পুত্রব্র্ভতে স এব পুত ন ত্বত্ঃ 1২৫--৩৪॥ কাঁবধিতুং কর্ত,ম্1৩৫। 

ইতি শ্রীমহাভীবতে আদিপর্কবণি নৈলকণ্ঠীযে ভাবতভাঁবদীপে ত্রিসগ্ততিতমোহ্ধ্যাযঃ ॥৭৩। 

88 

মহাবাজ! জনমেজয়! আঁপনি জিতেন্দ্রিয় থাকিয়া সহস্র বংসর পথ্যত্ত এই 
বাঁজ্য শাসন কবিবাৰ জন্য যে বংশে জন্মিয়াছেন, সেই পৌরৰ বংশ পুক হইতে 
জন্মিযাছিল” ॥৩৫॥ 

929৮ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-__নহুষনন্দন যযাতি রাজা প্রিয় পুত্র পুককে এইভাবে 
বাজ্যে অভিষিক্ত কবিয়া, আনন্দিতচিত্তে বনবাসী মুনি হইয়াছিলেন ॥১॥ 

বযাতি বথানিষমে ব্রতাঁচবণ, ফল-মূল ভক্ষণ ও ইন্দ্রিয় দমনপূর্বক ত্রান্মণগণেব 
সহিত দীর্ঘকাল বনে বাস কবিয়া, মর্ত্যলোক হইতে স্বর্গে গমন কবিয়াছিলেন ॥২॥ 

(৩) ইত: পৰং সার্দশ্লোকো দাক্ষিশাত্যপুত্তকে অধিকো দৃষ্ঠতে। 
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নিপতন্ প্রচ্যুতঃ ব্বর্গাদ প্রাঞ্তো মেদিনীতলমূ। 
স্থিত আসীদন্তরিক্ষে স তদেতি শ্র্তং মযা ॥8॥ 
তত এব পুনশ্চাপি গতঃ ব্বর্গমিতি শ্রুতম্। 
বাজ্ঞ বন্থুমতা সার্ঘমষ্টকেন চ বীর্ধ্যবান্ ॥৫॥ 
প্রতর্দনেন শিবিন। সমেত্য কিল সংসদি | 

জনমেজয় উবাচ। 
কণ্ণা কেন স দিবং পুনঃ প্রাপ্তো মহীপতিও ॥৬| (ঘুখকম্ট 
সর্ববমেতদশেষেণ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ততঃ | 
কথ্যমানং ত্বয়া বিপ্র! বিপ্রিগণসনিধৌ ॥৭॥ 
দেবরাজনমে! স্যামীদ্যযাতিঃ পৃথিবীপতিঃ | 
বর্ধনঃ কুরুবংশস্ত বিভাবন্থসমত্যুতিঃ 1৮ 

তন্ত বিস্তীর্ণ্ঘশসঃ সত্যকীর্তের্মহাত্বনঃ | 
চরিতং শ্রোতুমিচ্ছামি দিবি চেহ চ সর্বশঃ ৯ 

পপ স৬৯ত৬ক ৮০৬ শপ সিটি পিপি পাটি | পিপিপি জা শিস ৮৮ ০ পপ শি ৮ 

ভাঁবতকৌমুদী 
নিপতন্নিতি। শ্বর্গাৎ প্রচ্যুতৌ নিপতন্নিতি স্ব; ৷ স যযাঁতিঃ 181 
তত ইতি। ততঃ অন্তবিক্ষার্দেব। সমেত্য মিলিত্বা, সংসদি দেবসভাঁষাম্ ॥৫--৬| 
সর্ঘমিতি। অশেষেণ সাঁকল্যেন। তত্বতো যথাযথভাবেন ॥৭ 

দেবেতি। বিভাবন্সমহ্যুতিঃ স্র্ধাতুল্যতেজীযান্ ॥৮॥ 

তন্যেতি। দিবি ব্বর্গে, ইহ মত্ত চ, ভিষ্তস্তস্ যযাতেঃ 1৯1 

তিনি স্বর্গলোকে যাইয়! আনন্দিতচিত্তে কিছুকাল সুখে বাস কবেন ; তৎপৰে 
অনতিদীর্ঘকালমধ্যে দেববাজ পুনবাষ তাহাকে নিপাতিত কবেন ৩ 

তিনি স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া পতিত হইতে থাকিয়া, ভূতল পর্যন্ত না 
আসিয়া, আকাশেই রহিয়া গিয়াছিলেন, ইহা আমাদেৰ শুনা আছে 13॥ 

বাজা বন্ুমান্, অষ্টক, প্রতর্দন ও শিবিব সহিত মিলিত হইয়া, বাতি নেই 
আকাশ হইতেই পুনবায় ব্বর্গে যাইয়! দেবসভায় প্রবেশ কবিয়াছিলেন ; ইহা 
আমাদেব শুনা আছে। জনমেজয় কহিলেন_প্য্যাঁতি কোন্ কর্ন দ্বাবা পুনবাষ 
স্বর্নলাভ কবিয়াছিলেন ?॥৫-_৬1 

মহাশয় | আপনি এই সকল বিষষ ব্রহ্মধিগণেব নিকট বলুন, আমি যথাযথভাবে 
তাহা শুনিতে ইচ্ছা কবি ॥৭॥ 

যষাতি ইন্ছের তুল্য বাঁজ! ছিলেন, কুকবংশ বৃদ্ধি কৰিরাছিলেন এবং স্ু্যে 
তুল্য তেজীয়ান্ ছিলেন 1৮1 



৯০৪ '__ মহাভাবতে আদি- 

বৈশম্পায়ন উবাচ | 

হস্ত তে কথিষ্যামি যযাতেরুত্রাং কথাম্। 

দিবি চেহ চ পুণ্যার্থাং সর্ববপাঁপপ্রণাশিনীম্ ॥১০॥ 

যথাঁতির্নাহুষে বাজ! পুরু পুত্রং কনীয়সমূ। 

বাঁজ্যেভিষিচ্য মুদিতঃ প্রবত্রাজ বনং তদা ॥১১॥ 

অস্ত্যেবু স বিনিক্ষিপ্য পুত্রান্ যুপুরোগমান্। 

ফলমুলাশনে! রাজ! বনে সংন্যবসচ্চিবষ্ ॥১২। 
শংসিতাত্া জিতক্রোধস্তর্য়ন্ পিতৃদেবতাঁঃ। 
অগ্নীংশ্চ বিধিবজ্জুহ্বন্ বাঁনপ্রস্থবিধানতঃ ॥১৩) 

ভারতকৌমুদী 
হন্তেতি। হস্ত হর্যে। উত্তবাঁং বিষয়ভোগাৎ পববত্তিনীম্ ॥১০| 
যযাঁতিরিতি। কনীয়সং কনীয়াংসম্। প্রবন্রাজ জগাঁম ॥১১। 

অন্ত্যেঘিতি। যহ্ঃ পুবৌগমো যেষাঁং তাঁনিত্যতদ্গুণসংবিজ্ঞানো বহুব্রীহি তুর্বন্-. 
. প্রভৃতীনিত্র্ঘঃ ; অন্তোষু যদ্দোনিক্ষেপোভাবাৎ» অন্তু বনি বিনিক্ষিপ্য শাপেন 

নিপাত্য ॥১২। 

শংসিতেতি। শংসিতাত্মা ক্রোধজযাদিনা লোকৈঃ প্রশংসিতচিন্তঃ ॥১৩| 

তাহাঁব হৃদয় উদাব ছিল, ঘশ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল এবং কীন্তিগুলিও সত্য 
ছিল; স্ৃতবাং তিনি স্বর্গে বা মর্ত্যে থাকিয়া যাহা কবিয়াছিলেন, তাহ! সমস্তই 
আমি শুনিতে ইচ্ছা করি» ॥৯। 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_মহাবাজ! বযাঁতি বিষয়সম্তোগের পব মর্ত্যে থাকিয়া 
ব৷ ্র্গে যাইয়া, যাহা যাহ! কবিয়াছিলেন, সে সমস্ত বৃত্াস্তই আমি আপনার নিকট 
বলিব £ কেন না, সে বৃত্ান্তগুলি পুণ্য জন্মীয় এবং পাঁপ নষ্ট কবে ॥১০। 

যযাতি বাজা কনিষ্ঠ পুত্র পৃককে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বনে গমন 
কবেন ॥১১॥ 

ষযাতি রাজা তুরবস্তপ্রভৃতি তিন পুত্রকে অভিসম্পাত করিয়া যবনাদদি জাতিব 
মধ্যে ভুক্ত কবিয়া দেন, পৰে বনে যাইয়া ফল-মূল ভক্ষণ করত দীর্ঘকাল বাঁস 
কবেন ॥১২। 

তিনি বনবাদকালে ক্রোধজয়ী হইয়া, শ্রাদ্ধ কবিয়া৷ পিতৃলোককে, হজ্ঞাদি 

(১১)*'নউভতমাং কথাম্.**। (১৩). অগ্রি্ক বিধিবজ্জুহবৎ*** ] 



পর্বদণি চতুঃসগুতিতমোহধ্যায়ঃ ৯০৫ 

অতিথীন্ পুজয়ামাস বন্যেন হবিষা বিভুঃ। 

শিলোঞ্বৃতিমাস্থায় শেষানরুতভোজনঃ ॥১৪) 

পুর্ণং বর্ষসহত্রং স এবংবৃভিরভূ্ন পঃ | 

অন্তক্ষঃ শরদস্ত্িংশদাসীন্লিয়তবাজ্ঞনীঃ 0১৫] 

ততশ্চ বায়ুভক্ষোহভূৎ সংবসরমতন্দ্রিতঃ | 
তথা পঞ্চাগ্রিমধ্যে চ তপক্ডেপে সব্সরমূ ॥১৬॥ 

ভাবতকৌমুদী 
অতিথীনিতি। বিভুবিক্ধিয়দূমনশক্তিশীলী যযাতিঃ  “একৈবধান্তাদিগুডকোচ্চযনমুঃ 

ঞ্ত্্যাত্বকানেকধান্োচ্চষনং শিলঃ ইতি মন্্টীকাষাং কুল্ল.কভষ্টলক্ষিতাভ্যাং ব্যাপাবাভ্যাং 

বৃভিং জীবনোপাযমূ, আস্থায অবলহ্য তথ্সভ্ৃতেনৈব, বন্তেন বনিযোগ্যেন হৃবিষা অপ্রিপ্রচ্মেপ- 

যোগ্যেন খাগ্েন, অতিথীন্ পৃজযামাস ; তদীষশেষান্নেন চ কৃতং ভোজনং যেন স তাদৃশ 

আীৎ |১৪| 

, পুর্ণমিতি। স্ নৃপো যযাতিঃ,পূর্ণৎ বর্ধসহন্রং যাবৎ, একবৃততিঃ পূর্বশ্নৌকৌক্তব্যবহারঃ অভূষঃ 

পৰধ্ অন্ডক্ষো অলমাত্রপাধী ন্, ভ্রিংশৎ শবদো বধ্সবান্ যাব, নিষতবাজ্মনা রুদ্ধ" 

বাজ্মনোবৃত্তিবাসীৎ্ 1১৫ 

তত ইতি। ততশ্চ স যযাতিঃ, অতন্দ্রিতো বিষষান্তবাভিনিবেশশৃচ্যঃ সন্ত সংবদ্দরং 

যাবৎ বায়ুভক্ষোহভুৎ; তথা সম্মুখে দো পশ্চাচ্চ দো ইতি চত্বাবোহ» উপবি চ স্্্য ইতি 

পঞ্চাগ্নযন্তেষাঁং মধ্যে তিষ্ঠন্, ব্থস্বং যাব, তপঃ, তেপে চকাব 1১৬] 

ভাবতভাবদীপঃ 

এবমিতি 1১১১ অন্য্যেযু স্েচ্ছেযু ॥১২--১৩| শিলোগ্বৃত্তিম্--ণউদ্কঃ কনশ আদানম্ 

ইন্জ্িয়জয়ী যযাতি শিলোগ্থবৃত্তি (টীকা দ্রষ্টব্য ) অবলম্বন কবিয়াঃ তৎপ্রস্তত 

বনবাপীব বৌগ্য খাস্ঠ দ্বাবা অতিথিসৎকার করিতেন এবং ভীহাদেব ভুক্তাবশিক্ট 

অন্ন নিজে ভোজন কবিতেন ॥১৪। 

বযাতি পূর্ণ এক সহস্র বসব যাবৎ এইবপ ব্যবহাৰ কবিয়াছিলেন $ তাহাব পৰ 

কেবল জলমাত্র পাঁন কবিয়া ত্রিশ বসব যাবৎ মৌনী হইয়াছিলেন ॥১৫| 

তাহাব পব, বযাতি ইশ্ববচিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া এক বসব বাঁবৎ কেবল বাধুং 

ভোজী হইয৷ বহিয়াছিলেন ; তৎপবে এক বৎসর যাবৎ পঞ্চ প্রিমধ্যে থাকিযা তপক্থা 

কবিযাছিলেন ॥১৬ 

(১৫) পূর্ণৎ বর্ষসৃহত্রধ-.৭ 
১১৪ 



৯০৬ মহাভাবতে আদি 

একপাঁদঃ স্থিতশ্চাসীহ ষ্গ্াসাননিলাশনঃ | 

পুণ্যকীর্তিস্ততঃ স্বর্গে জগামারৃত্য বোদদী ॥১৭॥ 

ইতি শ্রীমহাভাবতে শতপাহজ্মাং সংহিতাযাং বৈরাসিক্যামাদদিপর্ব্বণি 
সম্ভবে উভ্বযাধাতে চতুঃসপ্ততিতমোহধ্যাবঃ ॥০] *% 

৩4০ 
65৮৩ 

পঞ্চনপ্ত ভিতমোহধ্যায়ঃ | 
১৮০৮০০৯৫০০৮ 

5%৮০ 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 
স্বগতঃ স তু বাজেন্দ্রো নিবনন্ দেববেশানি | 
পুজিতন্ত্রিদশৈঃ সাধ্যৈর্মরু্তির্বন্থভিন্তথা ॥১॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 
একেতি। ততশ্চ পুণ্যকী্তির্ধ্যাতিঃ, এক এব পাদৌ ভূমৌ চবণং যন্ত সঃ অনিলাশনঃ 

কেব্লবাষুভোজী চ সন্, ষাসান্ যাবৎ, স্থিতো দ্রগ্ডাষমান আসীব্, ততশ্চ বোদসী আকাশভূতলে, 
আবৃত্য ব্বতেজসা ব্যাপ্য স্বর্গে জগাম ॥১৭] 

ইতি মহাঁমহোঁপাধ্যাষ-ভাবতী চার্যা-্রীহবিদীসমিদ্ীন্তবগীশভন্টাচার্যবিবচিতাঁধাঁং মহাভাবত- 
টাকাষাং ভাবতকৌমুদীসমাধ্যাযামাদিপর্ববণি সম্তবে চতুঃসপ্ততিতমোহধ্যাথঃ ॥০। 

৪১ 

্বর্গত ইতি। ভ্রিদশৈর্দেবৈ, সাধ্যের্দেবযোনিবিশেখৈঃ, মকতির্বাযুভিঃ 1১1 
ভাঁবতভাবদীপঃ 

শত্বাবোইপন পঞ্চম ছুধ্যঃ 1৯৬ আবৃত্য ব্যাপ্য। বোদসী গ্যাবাভূমী। পৃথিব্যাগিব 
্ব্গেহপি মুখ্যোহভূদিত্র্ঘঃ 1১৭ 

ইতি শ্রীমহীভাবতে আদিপর্কবণি নৈলকষ্ঠীযে ভাবতভাবদীপে চতুঃসপ্ততিতমোইধ্যায: |৭৪॥ ১৬০88:6750855705388-56078-48589578588879852 
তৎপবে কেবল বাষুভোজী থাকিযা, ছয় মাস যাবৎ এক পদে দণ্ডায়মান হইযা! 

রহিয়াছিলেনঃ তাহাব গবে আপন তেজে ভূতল ও আকাশমগ্ল ব্যাপ্ত কবিরা স্বর্গে 
গিযাছিলেন ॥১৭॥ 

2 

বৈশম্পাঁন বলিলেন-_ মহাঁবাজ যযাতি ব্বর্গে যাইয়া যখন দেবভবনে বাঁস 
কবিতেছিলেন, তখন দেবগণ, সাধ্যগণ, মক্দৃগণ ও বন্ুগণ তাঁহাব যথেষ্ট সম্মান 
কবিতেন ॥১॥ 89850 রেহানরািররারাররাররোরারারা রা * “” ষডনীতিতমৌহধ্যাষ£, “-চতুবশীতিতমোইধ্যাযঃ, “.. অসীতিতমোহধ্যাফঃ ইতি 
পাঠান্তবাণি। 



পর্ববণি পঞ্চসপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৯০৭ 

দেবলোকং ব্রহ্ধলোকং অঞ্চবন্ পুণ্যকুদ্বশী । 

অবসৎ পৃথিবীপালো দীর্ঘকালমিতি শ্রুতিঃ ॥২। 
স কদাচিন্ন পশ্রেষ্ঠো যযাতিঃ শত্রমাগমণ্ড। 
কথান্তে তত্র শক্রেণ স পু্টঃ পুথিবীপতিঃ ॥৩ 

শক্রু উবাচ। 

ষদা স পুরুত্তব রূপেণ রাজন! জবাং গৃহীত্বা! প্রচার ভূমৌ 
তদা চ রাজ্যং সম্প্রদায়ৈব তষ্মৈ ত্বয়া কিমুক্তঃ কখযেহ সত্যম্ ৪1 

যযাতিরুবাচ। 
গঙ্গীধমুনযোর্মধ্যে কুৎমোহয়ং বিষয়স্তব | 
মধ্যে পৃথিব্যান্ত্ং বাজা ভ্রাতবোহস্ত্যাধিপাস্তব ॥৫॥ 
ন চ কুর্ধ্যানরো দৈশ্তং শাঠ্যং ক্রোধং তখৈব চ। 
জৈন্ধ্যঞ্চ মসরং বৈবং সর্ববত্রেদং ন কাবযে ॥৬॥ 
মাতবং পিতবং জ্যেষ্টং বিদ্বাংদঞ্চ তপোধনমৃ। 
ক্ষমীবন্ত্চ বাজেন্দ্র! নাবমন্যেত বুদ্ধিমান্ ॥৭॥ 

দেবেতি। পুণ্যকৎ, অতএব বশী ব্রদ্মলোকাদৌ সঞ্চবণে স্বাধীনঃ ॥২। 
সইতি। পক্রম্ইন্রম। কথান্তে পবস্পবানামযাপিপ্রশ্ীনন্তবমূ ॥৩। 
যদেতি। জবাং গৃহীত্বা তব বপেণ আকাবেণ। তদা তদন্তে, তশ্মৈ পুববে | 

গঙ্গেতি। বিষযো দেশঃ। মধ্যে মধ্যদেশে | অন্তাধিপাঃ তথ্প্ান্তদেশপালাঃ 1৫ 
নেতি। দেন্যং কাতবতাম্। জৈদ্যং কুটিলতাম্। মত্পবমূ অন্তশুভদ্বেবম্।৬| 

ধাম্মিক বাঁজা যযাতি স্বাধীনভাবে কখনও দেবলোকে, কখনও ব্রন্মলোকে বিচবণ 
কবতঃ দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন ; ইহা! আমাদেব শুনা আছে ।২। 

বাজশ্রেষ্ট যযাতি কোন সমযে দেববাজ ইন্রেব নিকট উপস্থিত হন; তখন 
পবস্গব শিষ্টালাপেব পব দেবরাজ তীহাকে জিজ্ঞাসা কবেন॥৩॥ 

ইন্দ্র বলিলেন_-“মহাবাজ ! পৃক জবা গ্রহণ কবিয়া আপনাৰ আকৃতিতে যখন 
বিচবণ কবে, তখন আপনি তাহাকে বাজ্য দান কবিয়া কি উপদেশ দিয়াছিলেন ; 
তাহা আমাব নিকট সত্য বলুন” ॥8 

ষষাতি বলিলেন-_পপুক ! গঙ্গা ও যমুনাব মধ্যে এই সমস্ত দেশই তোমাঁব। 

ইতবাং তুমি পৃথিবীব মধ্যদেশেব বাজা, আব, তোমাৰ ভ্রাতাবা প্রাস্তদেশের 
অধিপতি ॥৫॥ 

মাধ কাতব্তা, শঠতা, ক্রোধ, কুটীলতা, বিদ্বেষ ও শক্রতা নিজে কবিবে না 
এবং অন্ত দ্বারাও এই সমস্ত কবাইবে না ॥৬| 



০০৮ মহাভারতে আদি- 

শত্তন্ত ক্ষমতে নিত্যমশভ, ক্রুধ্যতে নবঃ। 

দুর্নঃ স্ুজনং ছেস্টি ছূর্ববলো! বলবত্রম্ ॥৮| 

রূপবন্তমরূগী চ ধনবন্তঞ্চ নির্ধনঃ 1. 

অকন্মী কম্মিণং দেস্টি ধাম্মিকঞ্চ নধাম্মিকঃ ॥৯॥ 
নিগ্ডণো গ্রণবন্তঞ্চ পুত্রৈতৎ কলিলক্ষণমূ । 

বিপরীতঞ্চ রাজেন্দ্র! এতেষু কৃতলক্ষণম্ ॥১০॥ 

ব্রাহ্মণো বাথ বা রাজা বৈশ্ঠো! বা শুদ্রে এব বা। 
প্রশস্তেঘু গ্রসক্তাশ্চে প্রশন্তযন্তে বশস্িনই ॥১১॥ 

তম্মাৎ প্রশস্তে রাজেন্দ্র! নরঃ সঞ্তমনা ভবে | 

অলোকজ্ঞা হপ্রশত্তা ভ্রাতরস্তে হাবুদ্ধয়ঃ ॥১২॥ 

ভাঁব্তকৌমুদী 
মাতবমিতি। জ্যোেষ্টং ভাঁজাদিকম। হে বাঁজেন্দ্র! পুবো! ॥৭ 

শক্ত ইতি। শক্ত: প্রতিবিধানে শক্তিমান্। নিত্যমিতি সর্ধবত্রীন্থেতি || 
বপব্ন্তমিতি। নধাশ্সিক ইতি নন্রাজাদিত্বাননঞ; প্রকৃতিবনভীবঃ 1৯ 

নির্তণ ইতি। গুণবন্তঞচ দবেট্টাতি পূর্বান্কর্ষঃ। এতদ্বেযাঁদিকম্। বিপবীতং নেহাঁদিকম্। 

কৃতলক্ষণৎ সত্যযুঠচিহ্ম। তথা চ দ্বেষাদৌ সতি অকলাঁবপি কলি:, তদসতি চ কলাবপি 
সত্যমস্তীতি ভাবঃ॥১০| 

রাঙ্মণ ইতি। বাজা ক্ষত্রিযঃ। প্রসক্তাঃ সংহষ্াশ্চেতদ। প্রশত্যন্তে 1১১| 

তস্মাদিতি। প্রশস্তে জনে, সক্তমনাঃ সংসর্গায প্রবৃত্রচিন্ত। অতএব ত্বং ভ্রাতৃভিঃ সংসর্গং 
ন কু্ধ্যা ইতি পরার্ধীশয়ঃ |১২। 

বাজশ্রেষ্ঠ পৃক! বুদ্ধিমান লোক মাতা, পিতা, বয়োজ্যে্ড, বিদ্বান তন্বী এবং 
ক্ষমাশীল লোককে অবজ্ঞা কবিবে না ॥৭॥ 

শক্তিশালী লোক সর্ধ্বদাই ক্ষম! কবিয়] থাকেন; আবার অসমর্থ লৌক ক্রোধ 
প্রকাশ করে এবং হর্ন সজ্জনকে ও দুর্বল বলবান্্কে বিদ্বেষ করে ॥৮| 

সুন্বব কুৎসিতকে, দবিদ্র ধনীকে, অলস অধ্যবসায়ীকে এবং অধান্মিক ধান্মিককে 

বিদ্বেষ করিয়া থাকে ॥৯॥ 

নিগুণও গুণবান্কে বিদ্বেষ কবে। বাজশ্রেষ্ঠ পৃক ! এই সমস্তই কলির লক্ষণ। 
আব এই সকলেব উপবে ইহাব বিপবীত আচব্ণ সত্যে লক্ষণ ॥১০ 

রাহ্মণ, ক্ষত্রিয, বৈশ্ত, অথবা শৃড্রই হউক, তাহাদেব মধ্যে ভাল লোকেব সঙ্গে 
সংসর্গ করিলে, সে যশন্বী হয় এবং লোকে তাহাব প্রশংসা! কবে ॥১১॥ 

অতএব পুক! মানুষ ভাল লোকের সঙ্গে সংসর্গ কবিবার জন্যই চেষ্টা 



পর্ববণি পঞ্চসপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৯০৯ 

ইন্দ্র উবাচ। 
তং হি ধর্দদবিদো রাজন! কথখসে ধর্মযুত্তমমূ। 
কথয়ন্ব পুনর্মেহছা লৌকবৃত্ান্তমুমম্ ॥১৩| 

যযাতিরুবাচ । ** 

অক্রোধনঃ ক্রোধনেভ্যো বিশিটস্তথা তিতিক্ষুরতিতিক্ষোবিশিষ্টঃ। 
অমানুষেভ্যে৷ মানুষাস্চ প্রধান বিদ্বাংস্তথৈবাবিদুষঃ প্রধানঃ ॥১৪॥ 

আক্রুশ্থমীনো নাক্রোশেন্মন্যুরেব তিতিক্ষিতঃ 

আক্রো্টারং নির্্হতি স্থকৃতথ্ণাস্ত বিন্দতি ॥১৫। 

ভাবতকৌমুদী 
ত্বমিতি। ধর্মং লোকত্বভাবং বেত্রীতি ধর্মবিদঃ নামৃপধত্বাৎ্ ক: ধর্মম্ আত্মনো লোক- 

দ্বভাবজ্ঞানম্, কথসে শ্ীঘসে | অতএব লোকবৃত্তীন্তং কথযন্ব ॥১৩] 

অক্রোধন ইতি। বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট । তিতিক্ছুঃ সহিষুঃ। অমাহুষেভ্যঃ পশ্বাদিভ্যঃ 1১৪। 
আক্ুশ্তমান ইতি। পবেণ আক্রুপ্তমীনঃ কটুভাস্তমাণৌ জনঃ, ন প্রত্যাক্রোশেৎ। কিন্তু আক্ু্ঠ- 

মানেন জনেন পরাক্কোশনজীতো মন্থ্যনিজঃ ক্রোধ তিতিক্ষিতঃ সোঁচঃ কর্তব্যঃ। তথাত্বে চ 
আক্রোষ্টাবং জনম্ তদীযক্রোধ এব নির্হতি। কিঞ্চ অস্ত আক্রোষ্টু, স্ুতং পুণ্যম্, বিন্বৃতি 

আক্ু্টমানো লভতে ; পরগীড়া্দানেনাক্রোষ্ু পুণ্যন্ত ভরংশাৎ আকুশ্মানস্ত চ তত্পীভাসহনস্ত 
তপোরপত্থাদিতি ভাঁবঃ 1১৫] 

ভাবতভাবদীপঃ 
বত ইতি 1১--৪| অন্ত্যাধিপাঃ প্রান্তাদেশাধিপাঃ 1৫--১৩| বিদ্বত্বাভিমানাৎ কিং মা 

সর্বজ্তন্ত ইন্তস্ত পুবো বক্তব্যমিতি বিষ্শন্ যযাতিবাহ-_অক্রোধন ইতি। বৈশিষ্ট্য, পৃজা- 
তারম্ার্থমুচ্চতে। সমাসমাভ্যাং বিষমসমে পৃজীত ইতি সমযোবিষমাং বিষময়োঃ সমাঞ্ 
পূজীং প্রমুগ্তীনস্তাপাঙভেমত্বন্মবণাৎ ॥১৪। আক্ুষ্টমান ইতি। অন্ত আঁক্রোষ্টুঃ হুকুতং 
তিজিক্ছুবিন্ঘতি ন ত্বাঁকোশী প্রত্যাক্রেশী তু শ্বীযমপি স্ৃুতং নাশয়তীতি ভাবঃ1১৫। 

কবিবে। কিন্তু তোমাব ভাইবা লোকচরিত্রানভিজ্ঞ, মন্দন্বভাব এবং নিবের্বীধ” ॥১১॥ 
.. ইন্দ্র বলিলেন__“মহারাজ! আপনি লোকচরিত্রাভিজ্ঞ বলিয়া নিজেব সেই 
অভিজ্ঞতাৰ শ্লাঘ৷ কবিষ! থাকেন ; সুতবাং আপনি আমার নিকট সেই লোকচবিত্র 
বলুন” ॥১৩। 

যযাঁতি কহিলেন-_“ক্রোধশীল লোক অপেক্ষা ক্রোধহীন লোক এবং অসহিষ্ু 
লৌক অপেক্ষা সহিষু, লোক শ্রেষ্ঠ ; মানুষ ভিন্ন প্রাণী হইতে মানুষ শ্রেষ্ঠ এবং মূর্খ 
হইতে বিদবান্ শ্রেষ্ঠ ॥১৪1 

* ৬ ফৌকাদারভ্য এতমস্তগ্রস্থঃ কতিপয়পুস্তকে নান্তি নত 



৯১০ মহীভারতৈ :। ' আদি: 

নারুত্তদঃ স্তান্ন নৃশংসবাঁদী ন হীনতঃ পরমভ্যাদদীত | ৃ 

যয়াহস্ত বাগ পর উদ্বিজেত ন তাঁং বদেছুষতীং পাঁপলোক্যাম্ ॥১৬ 

অরুত্তুদং পরুষং তীক্ষবাচং বাকৃকণ্ট কৈবিতুদন্তং অনুষ্যান্। | 

বিদ্াদলক্মীকতমং জনানাং মুখে নিবদ্ধাং নিখ/তিং বহস্তমূ ॥১৭॥ 
স্ভিঃ পুরস্তাদভিপুজিতঃ স্তাৎ সত্ভিস্তথা পৃষ্ঠতো 'রক্ষিতঃ সভা, 
দা সতামতিবাদাংস্তিতিক্ষে«্ড সতাং বৃভথাদদীতারধ্যবৃতঃ ।১৮। " 

ভারতকৌমুদী 
নেতি। সাধুর্জনঃ অরুস্তদঃ পবস্ত মন্্পীভাদাযকঃ কথমপি ন স্তাৎ? ৃশংসবাদী পরং প্রতি 

দারুণকটুভাষী চ ন স্তাৎ, হীনতো৷ দবিত্রজনাৎ্ঃ পরমত্যন্তং বৃদ্ধাদিকং নাদদীত ন গৃরীয়াৎ। 

তথা অস্ত সাধোর্ধষ! বাঁচা, পরো৷ জনঃ, উদ্বিজেত; পাঁপলোক্যাং নরকজনিকামূ, উতীম 
অকল্যাণীং তাং বাচম, ন বদেৎ। “উ্ৃতী বাঁগকল্যাণী” ইত্যমরঃ ॥১৬| - 

অরুন্তদমিতি। অকন্তদং যেন কেনাপি কর্শণা পরস্ত মত্ধপীড়াদাষকম্, পক্ষং নিবহবভাব, 
তীক্ষবাচং বক্ষভাষিণমূ, বাকৃকণ্টকৈরমনস্তান্ বিত্ত ব্যথযস্তধ্চ জনমূ, মুখে নিবন্ধ, নির্খতিম্ 
অলক্মীম, বহস্তং ধারযন্তম। অতএব জনানাঁং মধ্যে, অলক্ীকতমম্ ৮ 
বিদ্ভাৎ জানীষাৎ। অতএব পুরো! তাঁদুশো ন ভবেরিতি ভাবঃ ॥১৭| 

ভারতভাবদীপঃ 
নারুত্তদ ইতি। কৌপেন ন বৃশংসবাদীতি বাঁচা, পরগীড়াং ন কুরধ্যাদিত্যুক্রম্। তে 
মভ্যাদদীতেতি হীনেনাভিচারাদিকর্মণ! পরং শক্ত, ন বশে কর্তৃমিচ্ছেদিতি, ন /মনসাপি 
পরগীডাং কৃুরধ্যাদিত্যুক্তম। অরুঃ ক্ষতম্, তদবদত্যস্তং তুদতি ব্যথ্যতীতি ) কণ্টকবনন স্তাঁদিতি 

পদীর্ঘঃ। ন নৃশংসবাদী স্যাদিত্যেতৎ সার্দেন প্রপঞ্চয়তি, য্যাইস্তেতি। উষতীং দৃহস্তীম্। 
“রুষতীম্” ইতি পাঠে হিংআাম॥১৬। বিদ্াদলক্মীকতমমিত্যনেন পরুষবচসাৎ দর্শনমপ্য- 
লক্মীকরত্বাৎ পবিহাধ্যমিত্যুক্তম্॥১৭॥ কে তহ্যসর্তব্য ইত্যত আহ-_-সন্ভতিরিতি। অসতা- 

অন্তে গ্রালি দিলেও তাহাকে ফিবহয়! গালি দিবে না, সে সময়ের ক্রোধ সহ 
কবিয়া যাইবে। (তাহাতে এই ফল হয় যে,) যে গালি দেয়, তাহার ক্রোধই 
তাহাকে দগ্ধ কবিতে থাকে ; আর তাহাঁৰ পুণ্য, সহাকাবী লাভ করে ॥১৫॥ | 

পরেৰ মর্মগীড়া দিবে না, অত্যন্ত নিষ্ঠুর কথ! বলিবে না দরিদ্রেব নিকট হইতে 
অধিক সুদ লইবে না এবং ষে বথায় অন্যের উদ্বেগ জন্মে, তেমন কথা বলিবে না; 
কাবণ, সেবপ কথায় অমঙ্গল হয় এবং পরলোকে নরক হয় 1১৬ পা 

পরের মর্মপীড়াদায়ক, নিষ্টুর স্বভাব, রূক্ষভাষী এবং বাক্যবপ কটটক্াবা মানুষের 
বেদনাদায়ক লোক আপন মুখে সর্বদাই অলক্গীকে বহন কবে; ন্ুতরাং' লৌকেব 

মধ্যে সেরূপ লোককে অত্যন্ত লক্ষমীছাঁড়া বলিয়াই জানিবে ॥১৭॥ ৮' ₹. *; ১৫ 

১১১১৯ নি 
) 

০ 
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বাকৃদায়কা বদনান্লিম্পতন্তি বৈবাহতঃ শোচতি বাঁত্যহানি 
পরন্ত যে মর্মনু সম্পতন্তি তান্ পণ্ডিতো নাবস্থজেও পবেবু ॥১৯॥ 

নহীদৃশং সংবননং ত্রিষু লোকেষু বিগ্যাতে । 
দয়া মৈত্রী চ ভূতেষু দান মধুবা চ বাকৃ ॥২০॥ 
তম্মাহ সান্তৃং সদা বাচ্যং ন বাচ্যং পরুষং কাঁচ । 

পুজ্যান্ সম্পুজয়েদ্ছ্যানন চ যাচেৎ করদাচন ॥২১॥ 

ইতি স্ত্রীমহাভাবতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপ থিণি 
সম্ভবে উত্তরযাধাতে পঞ্চসপ্ততিতযোহধ্যায়ঃ ॥০॥ ₹ 

মি ভাঁবতকৌমুদী 

তহি কীদূশো ভবেষমিত্যাহ-_সর্ভিবিতি। আর্ধ্যবৃত্ত; সচ্চবিত্রো জনঃ সন্ভিঃ সাধুলোকৈঃ, 
পুবস্তাদগ্রতঃ অভিপৃজিতঃ স্াৎ তথা সন্ভিঃ পৃষ্ঠতোহপি বক্ষিতঃ স্থাৎ সপ্ভিঃ পবিবেষ্টিত এব 
স্াদিত্যর্থঃ। সদৈব অসতাঁং ছুঙ্জনানাম, অতিবাদান্ অতিক্রমণবাক্যানি, তিতিক্ষে সহেত 
স্তাং জণানাম্, বৃত্ত ব্যবহাঁবঞ্চ আদদীত অনুকুত্যাদদিতি তাত্পব্যম্ ১৮] 

বাঁগিতি। বাঁচ এব সাধকা বাঁণাঁঃ, দুর্জনম্ত বদনা নিষ্পতন্তি নিরচ্ছিন্তি | যৈর্বাক্সাবকৈঃ, 

আহতো জনঃ, বাত্রাহানি শোঁচতি। যে চ দুঞ্জনাঃ, পবস্য মর্শহু, সম্পতন্তি পীড়নায উদ্যচ্ছন্তি 
পণ্ডিতো! জনঃ, সংসজ্জনীষেযু পবেষু, মধ্যে, তান্ খ্িবিধানেব দুঞ্জনান্, ন অবস্থজে্ ন 
শংহজেন 1১৯| 

নহীতি। সংবননং সম্ভজনং পবস্ত বীকবণৌপাষ ইত্যর্থ:, “বন বণ সম্ভভো” ইতি ভৌবা- 
দিকবনধাতোর্ুটি প্রযোগঃ |২০॥ 

ভারতভাবদীপঃ 
মতিবাদান্ ছুষ্টানামতিক্রমবচনানি তিতিক্ষেৎ 1১৮--১৯। ন হীদৃশমিতি | দযাঁদিচতু্ং অংবননং 

সম্তজনং পরযেশ্ববশ্ারাঁধনম্ ॥২০- ২১ 

ইতি শ্রীমহাঁভারতে আদিপর্বণি নৈলকগ্ীষে ভাবতভাবদীপে পঞ্চপ্ততিতমোইধ্যাবঃ 7৭৫] 

সচ্চবিত্র লোক, সম্মুখে ও পৃষ্ঠে এমন কি সকল দিকেই সাধু লোক দ্বাবা 

পবিবেষ্টিত থাঁকিবেন, সর্বদা ছূজ্জনেব নিন্দাবাদ সহ্য কবিবেন এবং পাবু লোকেব 
চবিত্র গ্রহণ কবিবেন ॥১৮| 

ছুর্ছনেব মুখ হইতে বাক্যবপ বাণ নির্গত হয় £ যাহা দ্বাবা আহত হইযা দান্ুব 
দিবা-রাত্রি দুঃখ অনুভব কবে; আঁবার বে দুর্জনেবা পবেৰ সর্মবলীডা দিবাব জন্য 

উদ্ধত হয, পবেব সংসর্গ কবিতে হইলে বুদ্ধিমান লোক দেবপ দ্বিবিধ ছুর্জ্বনেনই 
সংসর্গ কবিবেন না 1১৯॥ 

প্রাণিগণেব প্রতি দয়া, মৈত্রী, দান ও মধুব বাক্য--এই চাবিটাব মত বশীকবণেন 
উপাধ ভ্রিভুবনে আব নাই ॥২০॥ 

* «***সাশীতিতমোইধ্যাযঃঃ। *** পঞ্চাীতিতমোইধ্যাফঃ তা একামিভিতমোহধ্যার়ল। হতি 

পাঁঠভেদাঃ। 



: যট্দপ্ততিতযোইধ্যা়ঃ। 
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ইন্দ্র উবাচ। 

সর্বাণি কন্মাণি সমাপ্য রাজন্! গৃহং পরিত্যজ্য বনং গতোহসি। 

ত্বাং ৃচ্ছামি নহ্যস্ত পুত্র! কেনাসি তুল্যস্তপসা ষযাতে !॥১] 

যযাতিরুবাচ। ৃ 

নাহং দেবমনুষ্বোষু গন্ধর্ধধষু মহষিষু। 

আত্মনস্তপস। তুল্য কঞ্চিৎ পশ্যামি বাসব ! ॥২॥ 

ইন্দ্র উবাচ। 
যদাবমংস্থাঃ সদৃশঃ শ্রেয়দশ্চ অল্লীয়সশ্চাবিদিতপ্রভাবঃ। 
তম্মালোকাস্ত্তব্তস্তবেমে ক্ষীণে পুণ্যে পতিতান্ত্ বাজন্! 1৩ 

ভারতকৌযুদী 
তক্মাদিতি। নি বাক্যম। পরুষং নিষ্ট্রমূ॥২১॥ 
ইতি মহামহোপাধ্যায়- তরতাটংরিযাসলিা বাতা বচন মহাঁভারত- 

| টাকাযাঁং ভারতকৌমুদরীসমাখ্যাষামাদিপর্ণি সম্ভবে পঞচসতিতসোহধ্াঃ |, | 
১৪৪ 

সর্ববাণীতি। কর্দাণি রাজ্যশীসনভোগাদীন্ সাংসাবিকব্যাপাবান্ ॥১1 
নেতি। হেবাঁসব! ইন! আত্মনঃ স্বস্ত। এতেনাপবতপন্থিষবজ্ঞ সুচিতা ॥২। 

ভারতভাবদীপঃ 
কিময্ং পবোপদেশমেৰ কৃতবান্ৃত শ্বযমপ্যহুদেগকরমেব বদতীতি পরীক্ষিতুমিন্র উবাচ-_ 

সর্বাণীতি॥১। যযাঁতি, স্বোৎকর্ষোক্ত্যা পরাঁভিভবমজানন্ যথার্থমেব মত্বাহ--নাহমিতি 1২ 
অবমংস্থাঃ সর্ধেত্য আত্মন আঁধিক্যোক্তা। সদৃশঃ সদৃশান্। অল্লীফদ ইতি নৃগাদীনাঁমপি 
ককলাসাদিবপত্বদর্শনাৎ তিথ্যঞোহপি নাব্মন্তব্যাঃ কিমুত সদৃশো মনুয্যাঃ, শরেষাংসো দেবা 

অতএব সর্ধবদাই পবের গ্রীতিজনক বাক্য বলিবে, নিষ্ঠুব বাক্য কোন সময়েই 
বলিবে না; পুজনীয় লোকের সম্মান করিবে, উপযুক্ত ব্যক্তিকে দান করিবে, অথচ 
কখনও প্রার্থন। কবিবে না” ॥২১। 

88 
ইন্দ্র বলিলেন--“মহারাজ! যযাতি! আপনি সাংসারিক সমস্ত কাঁ্ধ্য সমাপ্ত 

করিয়া গৃহ পবিত্যাগণুরর্বক বনে গিয়াছিলেন। অতএব জিজ্ঞাসা করি__আঁপনি 
তপন্তায় কাহাৰ তুল্য হইয়াছেন ?” ॥১॥ 

যধাতি বলিলেন--দেবরাজ ! দেবগণ, মনুষ্যগণ, গন্ধবর্গণ এবং .মহবিগণেব 
মধ্যে তপন্ার আমার তুল্য লৌক আমি কাহাকেও দেখি না» ॥২॥ 
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যযাতিরুবাচ। 

সুরধিগন্ধর্বনরাবমানাৎ ক্ষয়ং গতা মে বদি শত্রু! লোকাঃ। 

ইচ্ছাম্যহং হুরলোকাদ্ধিহীনঃ সতাং মধ্যে পতিতুং দেবরাজ 1 ॥8॥ 
ইন্দ্র উবাচ। 

সতাং সকাশে পতিতাসি রাজন্ ! চ্যুতঃ প্রতিষ্ঠাং যত্র লব্ধাসি ভূবঃ | 
এতদিদ্িত্বা চ পুনর্ষযাতে ! ত্বং মাবমংস্থাঃ সদৃশঃ শ্রেবসম্চ ॥৫॥ 

শপ ০০ সপ পাপন সত তত পিপিপি 

ভাবতকৌমুদী 

যদ্দেতি। হে বাঁজন্। অল্লীযফসঃ অত্যন্ন্তাপি অপবতপস্থিনঃ, অবিদিতঃ প্রভাঁব- 
স্তপৌমাহাজ্যাং যেন তাদৃশস্থম, যদা যন্মাৎ, সদৃশঃ স্বসমানান্, শ্রেরসঃ স্বাপে্ষষা প্রধানাংশ্চ 
তপদ্িনঃ, অবমংস্থাঃ নাহমিত্যা্যক্্যা অবজ্ঞাতবানসি, তন্মাৎ্, ইমে ত্রদ্দলোকাদঘস্তব 
লোকাঃ ন্বর্গভুবনানি, অন্তবন্তঃ পুণ্যক্ষযাৎ ক্ষ্যশালিনঃ সঞ্জাতাঃ। ততশ্চ পুণ্যে ক্ষীণে সতি, 
অগ্যৈব ত্বুং পতিতাসি 1৩ 

স্বরেতি। হেশক্র! মে মম লোকা ক্রাঙ্ধাদযঃ, অন্মাৎ সুরবিগন্ধবর্বনবাবমানাদেব যদি 
ক্ষযং গতাঃ, তান্ পুরর্গস্বং ন শঙ্যামীত্যর্থঃ। তদা হে দেবরাজ সবলোকাথ্ স্বর্গাৎ, 
বিহীনো বিচ্যুতঃ সন্নহম, সতাং জনানাং মধ্যে পতিতুমিচ্ছামি ১ তথাত্বে চ তৎসংসর্গেন 
পুনবপি পুণ্যসধ্যাৎ পুনবপ্যেতেষাং লোকানাং লাভসন্ভীবনা! স্যার্দিতি ভাব: ॥৪॥ 

সতাঁমিতি। হে বাজন্। তং স্বর্গাৎ চ্যতঃ সন্ মদুগ্রহাৎ সতাং জনানাং সকাশ এব 

পতিতাদিঃ যত্র পতনে সতি, ভূষঃ পুনবপি : প্রতিষ্টাং স্বর্গে স্থিতিমূ, লব্ষাসি প্রাপ্দ্যাসি। 
হে যাতে! এতৎ পবাবমাননিবন্ধনমেব পতনং বিদিত্বা, তং পুনবপি, সদৃশঃ স্বসমানান্, 
শ্রেয়সঃ স্বাপেক্ষযা শ্রেষ্টাংস্চ জনান্, মা অবমস্থাঃ ॥৫1 

ভাবতভাবদীপঃ 

বাষযশ্চেতার্থঃ 1৩--৪1 চ্যুতঃ প্রতিষ্ঠাং যত্র লব্ধাসি ভূষ ইতি ইন্দ্র স্বস্ত দ্যালুত্বং দরশিতম্। 

ইন্দ্র বলিলেন--“মহাবাজ! আপনি অল্পসংখ্যক তপশ্বীৰও প্রভাব জানেন না , 
তাই যখন নিজেব তুল্য এবং নিজ অপেক্ষা প্রধান তপন্বীদিগেব প্রতি অবজ্ঞা 
কবিলেন, তখন আপনাব এই ন্বর্গবাসেব পুণ্য ক্ষয় পাইয়া গেল; স্ুৃতবাং পুণ্যক্ষব 

হওয়ায অগ্ভই আপনি পতিত হইবেন” ॥৩ 
ষযাঁতি বলিলেন--«দেববাজ ! দেবতা, খবি, গন্ধবর্ব ও মনুষ্য তপস্থীছিগেব প্রতি 

অবজ্ঞা করায় আমাৰ যদি স্বর্গবাঁসেব পুণ্য ক্ষয় পাইযা থাকে, তবে জানি ন্বর্গ হইতে 
ব্চ্যিত হইয়া, সাধু লোকেব মধ্যে পতিত হইতে ইচ্ছা কবি” ॥ঠা 

ইন্দ্র বলিলেন__্মহাঁবা! আপনি ন্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইযঘা সাধ 
লোৌকেৰ মধ্যেই পতিত হইবেন; তাহাতেই আপনি আবাবও স্বর্গে আনি 

১১৫ 



১১৯ 8 মহাভারতে আদি- 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 

ততঃ প্রহায়ামররাজজুষ্টান্ পুণ্যাল্লে কান্ পতমানং ষ্যাতিম্। 
সন্পরেক্ষ্য রাজধিবরোহ্টকস্তমুবাচ সদ্বন্নব্ধানগোপ্তা ॥৬॥ 

অফ্টক উবাচ । 
বন্তবং যুবা বাঁসবস্ল্যরূপঃ স্বতেজসা দীপ্যমানো যথাগ্নিঃ। 

পতন্থ্যদীর্নান্ুধরান্ধকারাৎ খা খেচরাণাং প্রবরো যথাহর্কই ॥৭॥ 

ৃষট] চ ত্বাং সূরধ্যপথাৎ পতন্তং বৈশ্বানরার্কছ্যুতিমপ্রমেয়ম। 
কিং নু স্বিদেতৎ পততীতি সর্ব্বে বিতর্কয়ন্তঃ পরিমোহিতাঃ স্মঃ ॥৮] 

দৃষ্ট। চ ত্বাং ধিষ্টিতং দেবমার্গে শত্রার্কবিষুপ্রতিম প্রভাবমূ। 
অভ্যুদগতান্ত্াং বয়মদ্ধ সর্ব তত্তং প্রপাতে তব জিজ্ঞাসমানাঃ ॥৯] 

ভাবতকৌমুদী 
তত ইতি। ততঃ, সন্তঃ সাঁধবশ্চ ধর্মবিধানানি শান্্ীণি চ তেষাঁং গোণ্তা রক্ষিতা, 

অষ্টকো নাম রাঁজধিবরঃ অমববাজজুটান্ ইন্্রসেবিতান্, পুণ্যান্ পুণ্যলভ্যান্ উল্জাদীন্ 
লোৌবান্ গ্রহাঁষ, পতমানং যযাতিং সম্প্রেক্্য, তমুবাচ ॥৬ 

ক ইতি। বাসবতুলাবপ ইন্দরসমনস্থন্দবঃ, যথা অগ্নিঃ, তথৈব স্বতেজসা দীপামানঃ, যুবা 
ক্বম। খেচরাণীং প্রবব$। অর্কঃ ছৃর্ষ্যো যথা, তখৈৰ উদীর্ঘৈরুপস্থিতৈঃ অন্ুধরৈর্সেঘৈঃ 
অন্ধকাবে। যত্র তাদৃশাৎ খাৎ আঁকাশা্, পতসি ॥৭| 

দৃষ্টেতি। বৈশ্বানবা্কছ্বাতিম্ অগ্নিস্যতুল্যতেজসম, অতএব অপ্রমেষম্ ইদন্তযা প্রমাতুং 
জ্ঞাতুমশকামঃ ত্বাষ, হ্ধ্যপথাৎ আকাশাৎ পতন্তম্ দুষ্টা চ, এত কিং নু স্বিৎ পততি ইতি 
বিত্কষন্তঃ সর্ব ব্যং পবিমোহিতা৷ নিবপণে অসমর্থাঃ স্মঃ ৪৮1 

দৃষ্টেতি। শক্রাকবিষুগ্রতিমপ্রভাবম্ ইন্্রধ্যনাবাষণতুস্যতেত্রসম। দবেখমার্গে আকাশে, 

প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পাবিবেন; বিস্ত আপনি ইহা বুঝয়া আর যেন সমান ও 
প্রধান লোকের প্রতি অবজ্ঞা করেন না” ॥৫॥ | 

বৈশম্পায়ন কহিলেন-_তাহাব পব, যযাতি ইন্দ্রসেবিত স্বর্গ:লাক পরিভ্তাগ 
বিনা পতিত হইতে লাগিলেন, ইহা দেখিয়া শান্তর ও সাধুরগের রক্ষক রাজবহিশ্রেষ্ঠ 
অষ্টক তাহাকে বলিলেন ॥১॥ 

অষ্টক বলিলেন-“ইন্দের তুল্য কদর এবং আপন তেজে অস্নিব তুল্য 
দীপ্তিমান্ কে তুমি যুবক? খেচরশ্রেষ্ঠ নূর্যের ন্যায় তেজীয়ান্ তু'ম মেঘাচ্ছন্ন 
আকাশ হইতে পতিত হইতেছে কেন ? 07 

অগ্ন ও সূর্যের স্টায় তেজন্বী এবং অনিরবচনীয় মৃণ্ত তোমাকে আকাশ হইতে 
পতিত হইতে দেখিয়া, 'এটা কি পড়িতেছে” এইরূপ তর্ক করত, আসবা' সকলেই 
মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি ॥»॥ টা 



পর্ববণি ষটসপ্ততিতমোহ্ধ্যাঁঃ ৯১৫ 

ন চাপি ত্বাং ধম প্রষ্টমণ্ডে ন চ ত্বমস্সান্ পৃচ্ছসি যে বহং ক্র | 
তত্বাং পৃচ্ছামি স্পৃহণীয়রূপ । কন্য ত্বং বা কিং নিমিভং ত্বমাগাঃ ॥১০॥ 
ভযন্ত তে ব্যেতু বিষাদমোহোৌ সি 
ত্বাং বর্তমানং হি সতাং সকাশে নালং প্রসোটং বলহাপি শক্রঃ ॥১১] 
সন্তঃ প্রতিষ্ঠা হি সুখচ্যুত রা | 
তে সঙ্গতাঃ স্থাববজঙ্গমেশাঃ প্রতিষ্ঠিতস্্ং সদৃশেষু সঙ্স্থ ॥১২। 

ভাঁবতকৌমুদী 
ধিচিতম্ অবস্থিতমূ, অধেবকারলোপ আধ, তং দৃষ্বী চ, অগ্ঠ ইদানীং সর্ব বযম্, তব প্রপাতে 
পতনে, তত্বং যথার্থকাবণমূ্, জিজ্ঞাসমাঁনা জ্ঞাতুমিচ্ছন্তঃ সন্তঃ, ত্বাম্ অভ্যদ্গতাঃ 1৯ 

নেতি। বযম্ অগ্রে ত্বাং প্রশ্টং ন চাপি ধৃষুঃমঃ প্রগল্ভা ভবামঃ, প্রগল্ভতায়া দোধতা- 
“দেবেতি ভাবঃ। এগ ধৃষা প্রাগল্ভ্যে” ইতি স্বাদিবষধাঁতো বপম্। ত্বমপি অন্মান্ ন পৃচ্ছসি 
চ, বং যে স্মঃ। হে স্পৃহণীয়ৰপ ! তৎ ত্বাং পৃচ্ছামি, ত্বং ক্য লোকঃ কিং নিমিতং ঝা 

বম আগা অত্রীগতবাঁনসি ॥১০। 
আশ্বীসযতি-_-ভষমিতি | হে ইন্ত্রসমপ্রভাবা তে তব, অস্থানপতননিবন্ধনং ভষম্, 

ব্যেতু অপগচ্ছতু ; আশু শীদ্রমেব বিষাদমোহোৌ ছুঃখাধৈর্যে, ত্য । হি যন্মাৎ, ব্লহা 
বলনামকটদৈত্যহন্তা, শত্রু ইন্দ্রোহপি, সতাং সকাশে বর্তমানং ত্বাম্ প্রসোচুং নিবাববিতুম্ 
অভিভবিতুমিত্যর্থ, অলং সমর্থে! ন ভবেৎ 1১১1 

সন্ত ইতি। হি যম্াৎ হে অমববাঁজকল্প! ইন্দরতুল্য। সন্তো জনা সুখচ্যুতানাং 
সতাম, সদৈব প্রতিষ্ঠা আশ্রবস্থানানি। স্থাববজঙ্গমানামীশা অধীশ্বা, তে চ সন্তঃ, সঙ্গতা 
অন সম্িলিতাঃ সন্ভি, তেষুচ সদৃশেষু স্বসমানেষু সং্থ জনেধুং ভমিদানীং প্রতিঠিত; 
অবস্থিতাহসি 1১২॥ 

বিষ, সূর্য্য ও ইন্দ্রেব তুল্য প্রভাবশালী তোমাকে আকাশে অবস্থিত দেখিযঃ 
. তোমাৰ পতনেব কাঁবণ জানিতে ইচ্ছা কবিযা, আমবা সকলেই এখন তোমাৰ 
নিকট আসিয়াছি ॥৯| 

আমব! প্রথমে তোমাকে জিজ্ঞাসা কবাঁব প্রগল্ভতা কবিতে পাবি নাই : 

আমবা যাহাবা তাহা তুমিও জিজ্ঞাসা কবিতেছ না। সে যাহা হউক, হে সুন্দব ! 

তোমাকে জিজ্ঞাসা কবিতেছি, তুমি কাহাব লোক? কি জন্যই বাঁ এখানে 
আসিয়াছ ?॥১০॥ 

হে ইন্দ্রতুল্যতেজন্বী! তোমাব ভঘ দূৰ হউক এবং তুমি সতব বিবাদ ও 

অধীবতা ত্যাগ কব। কাবণ, তুমি-সাধু লৌকেব নিকটে আপিবা পড়িবাছ : নুতবাং 
বলদৈত্যহস্তা ইন্্ও তোমাকে পবাঁভুত কবিতে পাঁবিবেন লা ॥১১] - 

হেইন্দ্রতুল্য! সাধু লোৌকেবাই সর্বদা সুখভ্র্ট নাধু লোকদিগেল আশ্রহ 



৯১৬ মহাভাবতে আঁদি- 

গ্রভূরগ্রিঃ গ্রতপনে ভূমিরাবপনে প্রভুঃ। 

প্রভূঃ সূর্্যঃ প্রকাশিত্বে সতা্চাভ্যাগতঃ প্রভূঃ ॥১৩| 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহজ্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ববণি 

সম্ভবে উত্তরষাধাতে ঘট্সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ * 
476 সাটনতি ৩ 

অপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ | 
--728০-7৮ 

ঘযাতিরুবাচ 

তহং যষাতিরনুযস্ত পুত্রঃ পুরোঃ পিতা সর্ববভূতাবমানাগু। 
প্রত্রংশিতঃ নুবসিদ্বর্ষিলোকাৎ পবিচ্যুতঃ প্রপতাম্যল্পপুণ্যঃ ॥১॥ 

ৃ রতকৌসুদী 
অথ বুঘং কথং ম্পক্ষপাঁতং কবিস্তখেত্যাহ- প্রভুবিতি। অগ্নি প্রতপনে তাপদানে, 

প্রভঃ সমর্থঃ, ভূমি আবপনে বীজাদিবোপণে, প্রস্থ) আশ্রতঘা সমর্থা অন্থুবোৎপাদনে 

সমর্থা বা। কর্যযঃ, গ্রকাশিত্বে আলৌককাবিত্বে প্রতুঃ+ অভ্যাগতশ্চ সতাং নিষন্ত,ত্থে গ্রতুঃ। 
এবস্টাভ্যাগতত্তমেবান্মান্ স্বপক্ষপাঁতে নিষমযিস্তসীতি ভাব 1১৩ 

ইতি মহামহোপাধ্যাব-ভাবতাঁচার্য-শ্রীহবিদীসসিদ্ধান্তবাগীশভট্রাচার্যবিবচিতাধাং মহাঁভাঁবত- 
টাকামাং ভারতকৌ দুদীসমাখ্যাষামাদিপর্ববণি সন্তবে ষটসপ্ততিতমোহ্ধ্যাষঃ ॥০1 

স্পপও সং শ 

অহমিতি। অহং নহ্যস্ত পুত্র: পুরোশ্চ পিতা যযাঁতিঃ। তহি কথং পতসীত্যাহ 

ভার্তভাবদীপঃ 
যত্র পতিত্বা প্রতিষ্ঠা, লন্ধাসি লক্গাসি ॥৫--১২। আঁবপনে সংগ্রহে ॥১৩। 

ইতি শ্রীমহাভাবতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীষে ভারতভাবদীপে ষট্সপ্ততিতমোহ্ধ্যাষঃ1৭৬| 
সপ 2ত- 

হইয়া থাকেন: স্থাবৰ ও জক্গমপদাথের অবীশ্বব সেই সাধুরন_এইথানে জন্মিলিত 
হইযা বহিয়াছেন। স্থৃতবাং তুমি নিজভুল্য সাধুদিগেব মধ্যে আসিয়াই অবস্থান 
করিতেছ ॥১২।॥ 

অগ্ন তাপ দান কবিতে, পুথিবী অন্কুব উৎপাদন করিতে, সূর্য্য আলোক 
দান করিতে এবং অজ্যাগত লোক সজ্জনদিগকে প্রেব্ণ করিতে সমর্থ হইয! 
থাকেন” 0১৩। 

সত পল পি 

সস 

যযাতি বলিলেন--“আমি নহুষের পুত্র এবং পৃকব পিতা যযাতি; আমি 
__ বাতি বলিলেন_“আমি নহুষের পুত্র এবং পৃকব পিতা যযাতি; আমি_ 
* **অষ্টাশীতিতমোহ্ধায়ঃ, “"ষডশীতিতমোহধ্যায়»,*.. দ্যীতিতমোহ্ধ্যায়* ইতি পাঠভেমবাঃ। 
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অহ্ং হি পুর্বে বসা ভবস্ত্যস্তেনাভিবাদং ভবতীং ন প্রযুগ্জে। 
যো বিদ্যা তপসা জন্মনা বা বৃদ্ধঃ স পুজ্যে৷ ভবতি দ্বিজানাম্ ॥২। 

অষ্টক উবাচ । 
অবাদীস্তং বয়সা যঃ প্রবৃদ্ধঃ স বৈ রাজন্নাভ্যথিকঃ কথ্যতে চ। 
যো বিদ্যয়া তপসা সপ্প্রবৃদ্ধঃ ম এব বৃদ্ধ! ভবতি দ্বিজানাম্ ॥৩॥ 

যষাতিরুবাচ । 

গ্রতিকূলং কর্মণাং পাপমাহুন্তর্ততেহ প্রবণে পাপলোক্যম্ । 
সন্তোহসতাং নানুবর্তুন্তি চৈতদ্যথা চৈষামনুকুলান্তথাসন্ 18॥ 

আল ৩৩ জএ ০ সপ পা তা স্পট পপ 

ভাবতকৌমুদী 
“নাহং দেবমনুত্থেযু” ইত্যাদিনা সর্বভূতাবমানাৎ অক্পপুণ্যো জাতঃ, তেন চ দেববাঁজেন স্র্গাৎ 
পরত্রংশিত:, তত এব চ সুরসিদ্ধষিলোকাৎ পরিচ্যুতঃ সন্ ্রপতামি ॥১ 

অথাত্র নবাগতো৷ ভবান্ কথমম্মান্নীভিবাদযত ইত্যাহ অহমিতি। অহং ব্যস ভবন্তাঃ 

পূর্ববো হি জ্যেষ্ঠ এব , তেন হেতুনা, ভবতাম্ অভিবাঁদম্ অভিবাদনম, ন প্রযুগ্তে ন কবোধি। 
এতদেবার্থান্তরন্যাসেন দ্রঢষতি ঘ ইতি। অতএবাহমেৰ জন্মনা বৃদ্বত্বাস্তবতামভিবাগ্য ইতি ভাব 1২। 

অবাদীরিতি। বয়স! যঃ প্রবৃদ্ধ: স এবাভ্যধিক ইতি ত্মবাদীঃ প্রথমার্দেন + কিন্তু হে বাঁজন্! 
কেবলং স বযোবুদ্ধ এব অভ্যধিক ইতি মুনিভিন কথ্যতে ; অপি তু যো বিদ্বঘা তপসা৷ বা! সপপ্রবৃদ্ধ 
দিজানাং মধ্যে স এব বৃদ্ধোহভ্যধিকো। ভবতীতি বথ্যতে ॥৩| 

ভারতভাবদীপঃ 

অহমিতি ॥১॥ দ্বদৌহিত্রেযু, নত্যযৌগাৎ তেষাঁং স্তন্বোহ্যমিতি বীর্মাভূদিত্যেদর্থ- 
মপনীততপোবিষ্ঞাগর্বত্বাদ্বযঃশৈষ্ঠ্মেৰ পুবস্ত্যাহ-_-অহং হি পূর্ববো ব্যসেতি ॥২--৩| 

পা কব শা্াস্পাক আপা শা 

সমস্ত প্রাণীর প্রতি অবজ্ঞা কবিয়াছিলাম বলিয়া, আমীব পুণ্য অল্প হইয়া! গিষাছিল ; 
তাই দেববাজ আমাকে ন্বর্গ হইতে নিক্ষাশিত কবিব! দিয়াছেন ; ুতবাং আমি 

দেবলোক, সিদ্ধলোক এবং খষিলোক হইতে বিচ্যুত হইয়া পতিত হইতেছি ॥১ 
আমি আপনাঁদেব অপেক্ষা বয়সে জ্যেষ্ঠ ; তাই আমি আপনাদেব অভিবাদন 

কবি নাই। ষিনি বিদ্যা, তপস্তা বা বয়সে জ্যেষ্ঠ, তিনিই দ্বিজাতিদিগেব মধ্যে 
পুজনীয হইয়া থাকেন» ॥২। 

অষ্টক বলিলেন-_““ষিনি বয়সে জ্ঞোষ্ঠ, তিনিই শ্রেষ্ঠ' এই কথা ত আপনি 
বলিলেন; কিন্তু মুনিবা কেবল বয়োজ্যেষ্টকেই শ্রেষ্ঠ বলেন না ; তাহাবা বলেন, 
বিনি বিদ্যা ও তপস্থায় জ্যেষ্ঠ, তিনিই দ্বিাতিগণেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ” ॥তা 

(৩) অযং স্লোকো নানাপুস্তকেষু নানীবিধো৷ লিখিতঃ। 



৯১৮ মহাভা র্তে আদি- 

অভূদ্ধনং মে বিপুলং গতং তথ্ধিচেউমানো৷ নাধিগন্তা তদন্মি। 

এবং প্রধার্ধ্যাত্মহিতে নিবিষ্টো যে! বর্ততে স বিজানাতি জীবঃ ॥৫1. 

ভারতকৌমুদী 

ন্বন্তাং তাবঘিঘযা তপসা বা বৃদ্ত্বম, তথাপি গ্রতিকূলকাঁবিণি তদকিক্িখকরমিত্যাহ-প্রতি- 

কুলমিতি। কর্দণীং স্তায্যকাধ্যাণাম্, গ্রতিকুলমাচবণৎ, পাঁপং মুন্য আঃ । পাঁপলোক্যং নিক 

লৌকজনকম্, তৎ প্রতিকুলাচবণম্, অপ্রবণে অনবনতে জনে বর্ততে। তথা চ “কেনাসি 

তুলন্তপসাঁ যাতে 1” ইতীনদপ্রশ্থে “অহং তপসা সর্বেত্য এব নূন” ইতি স্াষ্যে উত্তবকার্যে 

কর্তব্যে "্নাহং দেবমনুস্তে ইত্যাদিনা তগ্রতিকুলাচবণেন তপোবুদ্ধন্তাপি মম পাঁপমেব 

জাতমিতি ভাঁক || যথা চ সন্ত ইদানীন্তনাঃ সাধবঃ, অসতাম্ এতৎ ন্যাধ্যকর্মণাং প্রতিকূলাচরণম্ঃ 

নানুবর্তন্তি নাঁছুসরস্তি, তথা গ্রাচীনাঃ সন্তশ্চ এাং ন্যায্যকর্মণাম্ অন্কুলাঃ সবিনযাচবণ! 

এবাসন্19। । 

নিজীচবণমন্থশোচতি _অভূদিতি। তপোবপং মে ধনং বিপুলমেবাভূৎ ; কিন্তু তত, 

উক্তবপপ্রতিকলাচবণীনষটম। অধুনা তৎ পুনরুত্বর্তং বিচে্মানোহপি নাঁধিগন্তা ন ল্বান্মি। 

এবম্ অহমিব, প্রধারধ্য মন্দ ্ান্তেনৈতনিশ্চিত্য, নিবিষ্টঃ সাবধান! যো জনঃ, আত্মহিতে বর্ভতে, 

স্ জীব এব বস্ততত্বং বিজান।তি ॥৫॥ 

| ভারতভাবদীপঃ 

অবাঁদী বিত্যেতদদুষণপূর্বরকং বিদ্য/তপসোঃ "শৈষ্টে অষ্টকেন স্বতে তত্র স্বানভূতং বি দর্শন 

যযাতিকবাচ -_প্রতিকূলমিতি । কর্ণণাং পুণ্যানাম্, গ্রতিকূলং নাশকং পাঁপং গর্বধঃঃ-তচ্াগ্রবণেহণম্ত্ 

দর্পবতি বর্জতে। পাপলোক্যং নবকপ্র্মম্ এতৎ পাঁপমসতাঁং সন্ধে সন্তো! নান্বর্তত্তে ইদানীমপি। 

বিচ প্রার্চোহপি সন্তো যখৈষাং কর্শণীমন্কুলা উপবৃহকাঃ স্তন্তথা তেন প্রকাবেণ 

দ্তদর্পাদিরাহিত্যেন আসন্। অহস্ত অতদিধতাৎ স্বর্গাদিজরেণ চ্যাবিত ইত্যাশষঃ 181 

অভূদ্ধনং মে বিপুলং গতং তৎ ইতি তদ্দভাদিবাহিত্যেন প্রসিদ্ধং ধনং পুণ্যং মে 

মম বিপুলং যদভূৎ্, তদগতং নষ্টম দর্পাদিত্যর্থট। পুনবিদানীং তচেই্মানইপি 

তঙ, পুনননণধিগস্তাশ্মি। এবং প্রধাধ্য মামিকাং গতিং জ্ঞাত্বা বীবো৷ ধিয়মীবয়ন, ধীদোষেণ 

বষাতি বলিলেন-_?ন্যাধ্য কার্যে বিকদ্ধ আচবণ কবিলেই পাঁপ হয় এবং সেই 

পাপ নিকৃষ্ট লোকে লইয়া যায় ; আর সেই পাঁপ উদ্ধত লোকের উপবেই থাকে; 
সুতবাং বর্তমান সময়েব সাধুগণ যেমন অসাধু লৌকেব আঁচবণেৰ অন্ুসবণ কবেন না, 
তেমন প্রাচীন সমযেব সাঁধুগণও সেই আচবণের অনুসবণ কবেন নাই 18॥ 

আমার প্রচুব ধন (ভপত্তা) ছিল, তাহা গিযাছে ; এখন আর চেষ্টা করিয়াও 

তাহা পাইব নী। আমার এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া যে লৌক আঁপন হিতেব জন্য সাবধান 
_ হইয়া চলিবে, সে-ই বাস্তবিক বিজ্ঞ বলিয়। প্রসিদ্ধ হইবে ॥৫। 

(৫) '"*বিজানাতি ধীরঃ। ৮৮৭ "৮১ এ ম্ডহ শি হি 
পা পা 



পর্ববণি সপ্তনপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ ৷ ৯১৯ 

মহাধনো যো ধজতে সযজ্র্যঃ সর্বববিষ্াস্থ বিনীতবুদ্ছঃ 
বেদানধীত্য তপসা যোজ্য দেহং দিবং স যায়া পুকষো৷ বীতমোহঃ ॥৬| 
ন জাতু হৃন্বেম্মহতা ধনেন বেদানধীধীতানহক্কীতঃ স্তাৎ। 
নানাভাবা বহবো জীবলোকে দৈবাধীনা নষ্টচেস্টাধিকারাই | 
তত্ত€ প্রাপ্য ন বিহন্তেত ধীবো দিষ্টং বলীষ ইতি মত্বাত্ববৃদ্ধ্যা ॥৭॥ 

সুখং হি জন্তর্যদি বাপি ছুঃখং দৈবাধীনং বিদ্দতে নাত্বশক্ঞ্যা | 
তশ্মাদ্দিষ্টং বলবন্মন্যমানো ন সংস্ববেনাপি জব্যেৎ কথঞ্চিহ ॥৮॥ 

ভাবতকৌমুদী 
মহেতি। যে! মহাধনঃ, স্যজ্রর্বদৈতে ৷ হ্থপদেন শ্রেনযাগাদিব্যাবৃন্তিঃ । যশ্চ সর্বববিদ্ঠান্থ 

বিনীতা বৌধায প্রবেশিতা৷ বুদ্ধি্ষেন স তাদৃশঃ সন্, বেদান অধীত্য, তপনা দেহং যোজ্য যোজখি্থা 
বর্জতে , ঘ পুরুষ এব বীতমোহস্ত্ক্তাজ্ঞানঃ সন্ বিবং স্বর্গং যাযাৎ 1৬1 

নেতি। লব্বেন মহতা৷ ধনেনাপি, জাতু কদীস্দিপি, ন হতে, বেদান্ অধীবীত, অনহঙ্কৃতঃ 

অহঙ্কারশূন্শ্ স্তাৎ। তহি ভবান্ কখমহস্কাবং কৃতবানিত্যাহ নানেতি। জীবলোকে বহব এব 
জনাঃ, নানাভাবা! বিভিন্রকচযঃ, দৈবাধীনাঃ, অতএব টদবেনৈব নষ্টৌ আেষ্টাবিকানৌ উদ্মযোগাতে 
যেষাং তে তাদৃশা ভবন্তি। ততশ্চাহমপি তদাশীন্তনকচ্যন্ুগারাৎৎ দৈবাধীনত্বাৎ দৈষেনৈব 

নষ্টচেষ্টাধিকাবত্ব,চ্চ অহঙ্কারং কৃতবানম্থীতি ভাবঃ | কিন্তু তন্তৎ ধনতপন্তাদিকং প্রাপ্যাপি, দিষ্টং 
দৈবমেব বলীয় ইতি মত্বা বিছানো ধীবো। জনঃ, আত্মবুদ্ধা ন বিহন্যেত খিপথং নীত্বা। ন 
বিনাহ্েত। ফ্ট্পবমিদং পছ্যম্ 1৭1 

ভাবতভাবদীপঃ 
কামাদিনা অনভিভূতো ভবেদিত্যর্ঘঃ ॥৫1 বীতমোহো! মানমবুর্বন্।৬| এতদেবাহ_ন 

জীত্বিতি। ধনেন তপলা। তহি ত্বমেব কুতোহহঙ্কাবং কুতবানিত্যত আহ--নানেতি। 

-জীবলোকেহস্মিন জীবা নানাভাবাঃ পৃ্কৃম্বভাবাঃ কেচ্ছ্ব্ধরুচঘঃ কেচিিপবীতাঃ যতো 
দৈবাধীনাঃঃ অতএব নষ্টা বৃথাভূতা চেষ্টা উদ্যৌগোইধিকাবো যোগ্যতা চ যেষাং তে তথা; 

 যুটানাং পুণ্যে পণ্ডিতানাং পাপে চ প্রবৃত্তিকবং দৌবমেব বলবদিতার্থঃ। এবং বিদ্বাংস্তভৎ 

প্রাপ্য ন বিহন্যেত, তন্তৎ সুখং ছুঃখং বা! প্রাপ্য ন হিহন্েত, হ্ধবিষাদাভ্যামাত্মানং ন 
যে ধনী নির্দোষ যজ্ঞ কৰে এবং যে লোক সমস্ত শাস্ত্রে অ.ভজ্ঞ হইয়া, সমস্ত 

বেদ অধ্যয়ন করিয়া তপস্তা৷ করিতে থাকে, সে-ই ধনী এবং সেই লোকই অজ্ঞান দূব 
করিয়া স্বর্গে বাইতে পারে ॥৬। 

প্রচুব ধন পাইয়াও অধিক আনন্বত হইবে না; বেদ অধ্যয়ন কবিবে ; কিন্তু 
অহঙ্কাবী হইবে না। এই জগতে বি'ভন্ন রুচিব বুতব লোক আছে; তাহাবা 

সকলেই দৈবের অধীন এবং দৈবই তাহাঁদেব উদ্ভম ও যোগ্যতা নষ্ট করিয়া! দেখ ; 
সৃতবাং বুদ্ধিমীন্ লোক ধন-জনাদি পাইয়াও দৈবকেই বলবান্ মনে কবিয়া চলিবেন : 
কিন্তু আপন বুদ্ধিব দৌষে যেন নষ্ট না হন।ণা। 



৯২০ মহাভারতে আঁদি- 

দুঃখৈর্ন তপ্যেম স্ুখৈঃ প্রহ্থব্তেৎ সমেন বর্তেত সদৈব বীর | 

দিষং বলীয় ইতি মন্যমানে! ন সংস্বেনাপি হৃয্যেৎ কথঞ্চিৎ ॥৯| 

ভযে ন মুহ্যাম্যষ্টকাহং কদাচিৎ সন্তাপো মে মানসো নাস্তি কশ্চি। 

ধাঁতা যথা মাং বিদধীত লোকে গ্রুবং তথাহং ভবিতেতি মত্বা ॥১০॥ 

সংস্বেদজা অগুজাশ্চোন্ভিদপ্চ সরীথপাঃ কৃময়ৌহথাপ্ন, মস্তাঃ । 
অথাশ্মানভ্ণকাষ্ঠি্চ সর্বেব দিইক্ষয়ে স্বাং প্রকৃতিং ভজন্তি ॥১১ 

ভারতকৌমুদী 
গুনবপি দৈবস্তৈব বলবত্তীং দর্শতি-_সুখমিতি। জন্তঃ সর্ব্ব এব প্রাণী, স্থখম্, যদি বাঁপি 

ছুঃখম্, 'দৈবাঁধীনং দৈবপ্রযুক্তমেব, বিন্দতে লভতে , কিন্তু আত্মশজ্তা ন। তক্মাৎ দিষ্ং 

দৈবমেব বলবৎ, মন্যমীনঃ সন্, ন সংজবেৎ বিপদাগমেন ক্থঞ্চিন্ন সন্তপেত্, নাপি হস্তে 

সম্পদাগমেনাপি কথক্িমানন্বেৎ॥৮| 
দুঃখৈরিতি। ধীবো জনঃ, ছুংখৈর্ন তপ্যেৎ্, সখৈশ্চ ন প্রন্থস্তে্, কিন্তু সদৈব সমেন 

সমভাবেন বর্ডেত। দিষ্টং দৈবং বলীয ইতি মন্যমানঃ সন্ঃ কথঞ্চদিপি ন সংজবেৎ ন 

সন্তপেঞ্ নাপি হস্তেচ্চ। চতুর্থপাদপুনকক্তিস্তাঁপহর্ষযোরত্যন্তনিষেধার্থা ॥ন| 

“ভষন্ধ তে ব্যেতু” ইত্যাদেরুত্বমাহ--ভষ ইতি। হে অষ্টক! ধাত। বিধাতা 
যথা মীং বিদধীত, অহং লৌকে জগতি ফ্রবমেব তথা! ভবিতা ইতি মত্বা, অহং কদাচিদপি, 
ভযে আগতেহপি ন মুহ্থামি বিহ্বলো ন ভবামি তথা কশ্চিদূপি মে মম মানস: সন্তাপো 
নাস্তি ॥১০| 

দৈবস্তৈব বলবত্বং দর্শষতি--সংম্েদজা ইতি। সংস্বেজা মশকাদযঃ, অণ্ডজাঃ পঙ্গি- 
ভাব্তভাবদীপঃ 

হিংস্তাদিত্যর্ঘট ॥৭॥ এতদেব বিবুণৌতি_সুখং হীতি দ্বাভ্যাম্।৮-_-৯ 'ভঘন্ত তে ব্যেতু 
বিষাদমোহশবিতি ঘদ্টকেনোক্তম তত্রোত্তবমাহ--ভষে ইতি। ধাঁতা দিষ্টম্ 1১০ অহ- 
মিবান্ছেইপি দিষ্টাধীনা এবেত্যাহ-_সংস্েদ্জা ইতি। এতেহপি দিষক্ষষে পুণ্যপাপোচ্ছেদে, 
্বাং প্রকতিং পবং ব্রহ্ম ভজস্তি প্রাপ্রংবন্তি, আবৌহক্রমেণ যোক্ষযৌগ্যাং যোনিং প্রীপ্যেতি 
. গ্রাণিগণ দৈব্বশতই নখ ও দুঃখ পাইয়া থাকে; কিন্তু আপন শভিতে নহে। 
অতএব দৈবকেই বলবান্ মনে কবিয়৷ বিপদেও সন্তপ্ত হইবে না; সম্পদেও 
আনন্দিত হইবে ন1॥৮| 

বুদ্ধিমান লোক দুঃখে সম্তপ্ত হইবেন না, স্ুখেও উৎফুল্ল হইবেন না; কিন্ত 
লর্ববদাই সমান ভাঁবে থাকিবেন; দৈবই বলবান্ ইহা মনে কবিয়া কোন প্রকাঁবেই 
সন্তপ্ত বা উৎফুল্ল হইবেন না ।৯| 

অষ্টক ! বিধাতা আমাকে যেমন কবিবেন, জগতে আমি তেমনই হইব-_ইহা 
মনে কবিয়া আমি, ভয় উপস্থিত হইলেও বিহ্বল হই না এবং আমাব মনে কোন 
সম্তাপও নাই ॥১০॥ 



পর্ববণি সগ্ডনপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৯২১ 

অনিত্যতাং সখভুঃখন্থ বুদ্ধ! কন্মাৎ সন্তাপম্টকাহং ভজেবমৃ। 
কিং কুর্ধযাং বৈ কিঞ্চ কৃত্ব। ন তপ্যে তন্মাৎ সম্তাঁপং বর্জয়াম্যপ্রমতঃ ॥৯২।॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 

এবং ক্রবাণং নৃপতিং যযাতিম্ অথাষ্টকঃ পুনবেবান্বপুচ্ছ | 
_ মাতামহং সর্ববগুণোপপন্নং তত্র স্থিতং ব্বর্গলোকে বথাব ॥১৩॥ 

গ্রভৃতযঃ, উদ্ভিদস্তকলতাদষঃ, সবীক্পীঃ সর্পাঃ, কমধঃ হ্বনামপ্রসিদ্ধাঃ কুদ্রপ্রাণিবিশেষাঃ অপ্দ, 

জলেষু মতস্তাঃ, অশ্মানঃ পাধাণাঠ তৃণকার্টক, ইত্যাদযঃ সর্ধে পদীর্থাঃ, দিষ্টক্ষষে ভোগাৎ 
্ব্দেহপ্রবর্তকাৃ্টনাশে সতি, পুনঃ স্বাং প্রক্ৃতিং ভজন্তি। অতো! দৈবন্তৈব বলবত্বমিতি 
ভাবঃ। অওজত্বাদিনা সবীহ্পাঁদীনাং প্রাপ্তাবপি পুনন্তেযামুপাদানং তেযু তেষু প্রাধান্তার্থম্, 
গোবুষ্যাযাৎ্ ॥১১॥ 

নন্ধ কথং তব সন্তাপো নাল্তীত্যাহ-_অনিত্যতামিতি। হে অষ্টক। অহং স্ুখছুখস্ত 
অনিত্যতাং বুদ্ধা প্রত্যক্ষেণ যুক্ত্যা চাবধার্ধ্,, তন্দখজন্ং সন্তাপম্। কম্মাস্তজেষম। অপি তু 

কম্মাদপি ন। তথা চ কিং কুর্ধ্যাং সম্তাপে উপস্থিতে কং প্রতিকাবং কর্তূং শ্যাম 
অপি তু কমপি ন, কিঞ্চ কার্ধ্যং কৃত্বা ন তপ্যে, অপি তু কিমপি নঃ তল্মাদেব অপ্রমত্তঃ 
সাবধানঃ সন, সন্তাপযেৰ বর্জযামি। অতশ্চ জন্তাপনিবন্ধনা! বিহ্বলতাপি মে নান্তীতি 
ভাঁবঃ 1১২) 

ভাঁরতভাবদীপঃ 
শেষঃ। যদ্বা জাবালোপনিষদি অবিমুক্তৎ প্রক্কত্য "অভ্র হি জন্তোঃ প্রাণেষ ক্রমমাণেষু কত্র- 

স্তাবকং ব্র্ধ ব্যাচষ্টে যেনাসাবমৃতী ভূত্বা মোক্ষীভবতী* ইতি জন্পদেন প্রাণিমাত্রসাধাবণেন 

সংহ্েদজাদীনামপি সাক্ষাদাবাণস্তাং মোক্ষার্ধিকাবদর্শনাৎ। আঁথর্করণে বামতাপনীষে_“মণি- 
কণিকাষাং বা ক্ষেত্রে গন্গীযাং বা তটে পুনঃ” ইত্যুপক্রম্য “কুমিকীটাদযোহপ্যান্ত মুক্তাঃ সন্ত 
ন চান্থা” ইতি জন্তশব্ববিববণাঁচ্চান্ত সাক্গাদেব স্বেদজাদীনামপি দিষ্ক্ষষস্তেন মোক্মযোগ্যাং 

যোনিং প্রাপ্যেত্যধ্যাহারদোষে হপ্যপাস্তঃ ৷ অন্রাপ্যাশ্বমেধিকে সংবর্তমকত্তীধে এতদ্দশিতম্-_ 

“উননন্তবেশং বিভ্রৎ স চংক্রমীতি যথান্থখমূ। বাবাণস্তাং মহাবাঁজ। দর্শনেক্ষূহে্ববম্ | 
তন্তা দ্বাবং সমাসাস্ ন্যসেথাঃ কুণপং ক্ষচিৎ। তং দৃষ্াী ঘো নিবর্তেত স সংবর্তো মহীপতে | |” 

ইতি কুণপদর্শনেন মহেশ্ববদর্শনসিদ্িং স্থচযতা বাক্যজাঁতেন ॥১১॥ অহস্ত দিষটপ্যাভাবাৎ 
স্বেদজ, অগ্জ, উদ্ভিদ, সর্গ, কৃমি, মৎস্ত, পাষাণ, তৃণ ও কাষ্ঠ ইত্যাদি সমস্ত 

প্দার্থই ভোগে প্রাবন্ধ ক্ষয় হইলে আপন আঁপন প্রকৃতিতে লীন হইবা 
থাকে ॥১১॥ 

অষ্টক! স্ুখ-ছুঃখেব অনিত্যতা বুঝিতে পাঁবিয়া আমি কেন সন্তাপ ভোগ 
কবিব। সস্তাপ উপস্থিত হইলে যখন তাহাবৰ কোনই প্রতিকাব করা যাষ না, 
বা সম্তপ্ত না হইয়া পাঁবা যায় না, তখন আমি সাবধান হইযা সে সন্তাপকেই বর্জন 
কবিষ়া। থাকি” ॥১২) 

১১৩ 

শা পক 



৯২২ মহাভারতে আদি- 

অফ্টক উবাঁচ। 

যে যে লোকাঃ পাধিবেন্দ্র ৷ প্রধানাস্ত্য! ভূক্তা ষঞ্চ কালং যথাব | 

তান্ মে রাজন্ ! ব্রাহি সর্ববান্ যথাবৎ ক্ষেত্রজ্ঞবাঁধসে তব হি ধর্মমান্ ॥১৪॥ 

যযাতিকবাচ | 

বাঁজাহমানমিহ সার্ববভৌমস্ততো লোকান্ মহতশ্চাঁজয়ং বৈ। 

তত্রাবসং বর্ষসহ্ত্রমাত্র ততো লোকং পরমন্ম্যভ্যপেতঃ ॥১৫)॥ 

ততঃ পুবীং পুকহুতম্ত রম্যাং সহজদ্বাবাং শতযোজনায়তাম্। 
অধ্যাবসং বর্ষসহত্রমান্রং ততো লোকং পবমন্ম্যভ্যুসে 5? ॥১৬। 

ভাবতকৌমুদী | 
এবখিতি। অথ অষ্টক?, এবং ক্রবাণং সর্বগ্তণোপপন্নং তত্রাকাঁশে স্থিতং মাঁতামহং নৃপতিং 

যযাতিম্ ন্বর্গলোকে বিবধে তত্রত্যবৃত্তান্তানিত্যর্থ* পুনবেব যথাবদন্পৃচ্ছৎ ॥১৩| 

ঘ ইতি। হে পাথিবেন্্র! তা যং যাবন্তং কালঞ্চ যে যে প্রধানা লোকা% যাবৎ, 

ভুক্ত! বাসেনানভূতাঃ১ হে বাঁজন্! তান্ সর্বান্ লোকান্ মে ব্রুহি। হি যন্মাৎ, তব, 
শেতরজ্ঞব আত্মতত্জ্ঞবদেব ধন্মান্ যথাবদ্ ভাষসে। অতএবান্মাকং শ্রবণেচ্ছা জাতেতি 
ভাবঃ ॥১৪| 

বাজেতি। ইহ মর্তালোকে অহং প্রথমং বাঁজা আঁসম্ঃ ততো৷ মহতো বছতবানিত্যর্থ* 
লোকান্ নৃপতীন্ অজযম্, তেন চ সার্বভৌম: সম্রাট আসম্। তত্র মর্তো, বর্ষসহত্রমাত্রম্ 
অবসম্। ততঃ, পবং লোকং হ্বর্গগিত্যর্থ, অভ্যুপেত: প্রাপ্তোহস্মি ॥১৫। 

তত ইতি। ততশ্চ সহম্রদ্বারাং শতযোজনাযতাং ধম্যাং পুরুহ্থতস্ত ইন্দ্রস্ত পুবীম্, বর্ষ- 
সহত্রমাত্রম অধ্যাবসম্ অধিষ্ঠিতবান্। ততম্চ পবং লোকং স্বগ্ণধমেব দেশান্তবমূঃ অত্য- 
পেতোহন্ি ॥১৬। 

ভাবতভাবদীপঃ 
গ্রাপ্তেৎপি দুখে ন তপ্যে ইত্যাহ-_-অনিত্যতামিতি ॥১২॥ মাঁতামহমিতি। তত্র স্থিত- 
মন্তবিক্ষে স্থিতম্ ॥১৩। তাঁনিতি। ক্ষেত্রজ্ঞবৎ, ক্ষেত্রং মহাভূতাদিবৃত্ান্তম, তজ্জানস্তো 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_সর্ববগুণবান্ মাতামহ যযাঁতি আকাশে থাকিয়া এইবপ 
বলিতে লাগিলে, অষ্টক পুনরায় তাহাব নিকট ব্বর্গলোকেৰ তাত জিজ্ঞাসা 
কবিলেন ॥১৩॥ 

অষ্টক বলিলেন-__“মহাবাজ! আপনি ধত কাল যে যে প্রধান লোক ভোগ 
কবিয়া আসিয়াছেন, তাহা আমার নিকট বলুন। কাবণ, আপনি আত্মজ্ডেব ্ ায়ই 
ধর্ম বলিতেছেন” ॥১৪॥ 

যযাঁতি বলিলেন__-“আমি প্রথমে মর্ত্যলোকে একজন রাঁজ৷ ছিলাম, তৎপবে 

বহুতর বাজাকে জয় করিয়া! সম্রাট হইয়া! তথায় এক সহস্র ব্খদব বাঁস করি, তাহাব 
পর লোকান্তরে আসিয়াছিলাম ॥১৫॥ 



পর্ববণি সপ্ডসগ্ততিতমো হধ্যায়ঃ | ৯২৩ 

ততো দিব্যমজরং প্রাপ্য লোকং প্রজাপতেলেকপতেছুর্বাপমৃ। 
তত্রাবসং বর্ষসহত্রমীন্রং ততো লোকং পবমন্ম্যভ্যুপেতঃ ॥১৭ 

স দ্েবদেবন্ত নিবেশনে চ বিহৃত্য লোকাণিবনং ঘথেক্টম্ | 
সম্পৃজ্যমানন্্রিদশৈঃ সমক্তৈস্তল্য প্রভাবছ্যতিবীপ্ববাণাম্ 1১৮] 
তথাবসং নন্দনে কমিরূগী সংবৎসরাঁণামযুতং শতানাম্। 

সহাপ্নবোভিবিহরন্ পুণ্যগন্ধান্ পশ্যন্ নগান্ পুম্পিতাংস্চারুরূপান্ ॥১৯| 
তত্র স্থিতং মাং দেবহৃখেু সক্তং কালেহতীতে মহতি ততোহতিমা ত্রয্ । 
দুতো দেবানামত্রবীছুগ্ররূপে! ধ্বংসেত্যুষৈন্িঃ গ্লুতেন স্বরেণ ॥২০॥ 

ভাবতকৌমুদী 
অথ কং নাম তং পবং লোঁকমিত্যাহ--তত ইতি। ততঃ লৌকপতেঃ প্রজীপতেত্রদণ:, 

ছুবাপম্ অগ্ঠৈদুভম্, দিব্যম্ উৎ্ম অজবং জবাবহিতম্, লোকম্ প্রাপা, তত্র বর্ষসহকরমাত্রন্ 
অবসমূ। ততোহপি চ পবং লোকম্ অত্যুপেতোহন্মি 1১৭] 

সইতি। ঈশ্ববাঁণীং কুত্ৰাণাং তুল্যপ্রভাবছ্যতি লোইহম্, দেবদেবস্ত শিবস্ত, নিবেশনে 
ভবনে, যথেষ্ট, বিহৃত্য বিচ্ধ্য, সমন্তৈত্বিদশৈর্দেবৈঃ, সম্পৃজ্যমানঃ সন্, লোকান্ বৈকুঠাদীন্ প্রাপ্য 
অবসম্ ॥১৮। 

তথেতি। তথা অহং কাঁমবগী সন্, শতানাং সংবসবাণাম্ অযুভং যাব, 'অগ্সবোভিঃ 

সহ বিহবন্, পুণ্যগন্ধান্, পুম্পিতান, অতএব চাঁকরূপান্, নগান্ বৃদ্ষান্, পশ্ন্, নন্দনে ইন্রোগ্ঘ।নে 
অবসম্ 1১। 

তত্রেতি। ততন্তন্মিন মহতি কালে অতীতে সতি, উগ্রকপৌ৷ দেবানাং কশ্চিদ্ুতি 

তাহাব পর, ইন্দ্রের অমবাঁবতী নগবীতে গিযাছিলাম, তাঁহাঁব এক সহস্র ছাঁৰ 
আছে এবং সে নগবী শতযৌজন বিস্তৃত ও পরমস্ুন্দব। তাহাতে এক সহত্্র বলব 
বাঁস করিয়াছিলাম ; তৎপবে আবাব অন্ত লোকে গিয়াছিলাম ॥১৬] 

তদনন্তব ব্রহ্ষলৌকে গমন কবি ; সে লোক অন্যেব পক্ষে দুর্লভ এবং গল্দ 

উৎকৃষ্ট ; আব সেখানে জবা নাই । সেখানেও এক সহস্র বংসব বাঁদ কবি, পে 
লোকান্তবে গমন কৰি ॥১৭॥ 

শিবের কৈলাসধামে গিয়াছিলাম; তথায় কদ্রগণেব মতই আমাৰ গুভাব ও তেভ 
হইয়াছিল £ সেখানে ইচ্ছানুসাবে বিচব্ণ কবিরা বৈকুষ্টপ্রভৃতি লৌকে গল হবি 
তথায় সকল দেবগণই আমাৰ সম্মান করিতেন ॥১৮া 

আমি কামবগী হইযা, বহুশতবংসব পর্যন্ত অগ্নবাছেন সহিহ বিহাত একা 

স্ুগন্ধপু্পশালী মনোহব বৃক্ষ সকল কর্শন কনে থাকিঘাত শলনবলে লাল 
কবিয়াছিলাম ॥১৯॥ 



৯২৪ ৰ মহাভারতে 

এরতাবন্মে বিদিতং বাঁজদিংহ ! ততো ভরক্টোহহং নন্দনাৎ ক্ষীণণুণ্যঃ | 

বাচোহশষধান্তরিক্ষে স্ুরাণাং সানুক্রোশাঃ শোচতাং মাং নরেন্দ্র! ॥২১। 

অহ] কইঈং ক্ষীণপুণ্যো যযাতিঃ পতত্যসৌ পুণ্যকৃৎ পুণ্যকীতিঃ। 

তানক্রবং পতমানক্ততৌহহং সতীং মধ্যে নিপতেয়ং কথং নু ॥২২॥ 

তৈবাখ্যাতা ভবতাং যজ্জভূমিঃ সমীক্ষ্য চেমাং ত্বরিতমুপাগতোহন্মি । 

হবিতন্ধং দেশিকং যজ্তুমের্ধুমাপান্গং প্রতিগৃহ্থ প্রতীতঃ ॥২৩। 

ইতি শ্রীমহাভাবতে শতদাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ববাণি 

সম্ভবে উত্তবষাযাতে সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ * 

ভাঁবতকৌমুদী 
তত্র নন্দনবনে স্থিতমূ, দেববৎ স্ুখেষু অতিমাত্রং সক্তং মাম, গ্ুতেন দীর্ঘকালস্থাধিনা ব্ববেণ 

ধ্বংস অধঃপত ইতি ত্রিশ্বীন্ বাঁবান্ উচ্চৈবত্রবীৎ ॥২০। 
এতাবদ্দিতি। হে বাঁজসিংহ | অষ্টক। মে মম এতাবদেব হর্গবৃত্তং বিদ্দিতমাসীৎ। 

হে নবেন্্র। ততশ্চ ক্ীণপুণাঃ অহং নন্দনাদ্বনাৎ আর্ট সন, মীমেব শোঁচতাম্, স্থবাণাং দেবানাম, 

সাহক্রোশাঃ সদ] ইমা বাঁচঃ, অন্তবিক্ষে, অশ্রৌষম্॥২১| 

অথ কান্তা বাঁচ ইত্যাহ--অহো৷ ইতি। অহোঁ কষ্টম্? পুণাকৎ পুণ্যকীপ্িশ্সীসৌ যযাঁতি 
ক্ষীণপুণ্যঃ সন্ পততি। ততঃ পূতমানঃ অহং তান্ দেবান্ অক্রবমূ। কিমক্রবমিত্যাহ-_অহং 

কথং হু কেন প্রকীবেণ, সতাঁং সাধুনাং মধ্যে নিপতেষম্ 1২২1 

ভাবতভাবদীপঃ 
নাবদাদধঃ ক্ষেত্রজ্ঞন্তদ্ৎ ॥১৪--২২| তৈবিতি। দেঁশিকমুপদেষ্টাবম্। ধুম এবাপাক্ক ইব 

সেখানে আম দেবতার মৃতই পবম সুখে আসক্ত ছিলাম ; এই অবস্থায 
সেই দীর্ঘকাল অতীত হুইলে, একদিন ভয়ঙ্কবমূত্তি একটা দেবদূত আসিয়া, উচ্চম্ববে 
তিন বাঁর আমাকে বলিল যে, 'পতিত হও, পতিত হও, পতিত হও” ॥২০॥ 

বাঁজশ্রেষ্ঠ অষ্টক ! এই পর্যন্তই আমার স্বর্গের বৃত্তান্ত জানা আছে; তাহাব 
পব, আমাৰ পুণ্য ক্ষয় হইয়া যাওয়ায় আমি নন্দনবন হইতেই পড়িতে লাগিলাম। 
তখন দেবতাবা! আমার জন্য শৌক করিতে থাকিয়া দয়া সহিত যে সকল কথা 
বলিতেছিলেন, তাহা আমি আকাশে থাকিয়াই গুনিয়াছিলাম ॥২১। 

হায় কি কষ্ট! পুণ্যকাবী ও পবিভ্রকীন্তি এই যযাতি রাজা পুণ্য ক্ষয় হওয়ায় 
পড়িয়া াইতেছেন। তখন আমি পড়িতে থাকিয়াই তাহাদিগকে বলিলাম-_“আমি 
কি প্রকাবে সাধুদিগেব মধ্যে পড়িতে পাকি ॥২২। 

রর + **একোননবতিতমোইধ্যাষ১ * সন্তাশীতিতমৌহ্ধ্যাঘস, “-*-ত্র্যপীতিতমোইধ্যায়» ইতি 
ঠিভেদাঃ। 

ভা তা জি উল 





৯২৬ মহীভারতৈ আঁদি- 

অহ্টক উবাচ। 
তন্মিন্ কথং ক্ষীণপুণ্যা ভবস্তি সংমুহ্থতে মেখত্র মনোহতিমাত্রমূ। 

কিং বা বিশিষ্টাঃ কন্ত ধাযোপযান্তি তদৈ ব্রাহি ক্ষেব্রবিত্বং মতো মে ॥৩॥ 

যযাতিরুবাচ ৷ 

ইমং ভৌম্ং নরকং তে পতন্তি লালপ্যমানা নবদেব ! সর্বেব | 

তে কন্কগোমাযুবলাশনার্ঘে ক্ষীণে পুণ্যে বুধা প্র্রজন্তি ॥৪॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 
জ্ঞাতিবিতি। ইহ জগতি, যথা মানবৈঃ, বিভে ধনে, ক্ষীণে সতি, জ্ঞাতিভ্রত্রাদিঃ, হুহৎ 

সখা, স্বজন আত্মবূ্মাতুলপুত্রাদির্বা, ত্যজ্যতে, তথা নেশ্ববাঃ সেন্জা দেবসংঘাঃ তত্র স্বর্গে 
ক্ষীণপুণ্যং মনুস্তা সদ্য এব তাজস্তি 0২] 

তশ্শিনিতি। তমিন্ হ্র্গে ক্ষীণপুণ্যা৷ জনাঁঃ, কথং কীদৃশা ভবস্তি ; অত্র বিষয়ে মে মনা, 
অতিমাত্রং সংমুহ্থতে সংশেতে। বিশিষ্টা বিশেষপুণ্যশালিনো জণাঃ কিং কাবণমাশ্রিত্য কন্ঠ বা 
ধাম লোকম্ উপযান্তি , তত, ব্ূহি। যেন হি ত্বং মে ক্গেব্রবিৎ আত্মততজ্ঞো মতঃ 1৩| 

ভারতভাব্দীপঃ 
ষদ্বেতি। কার্তধুগরপ্রধান ক্ৃতযুগে ভবাঃ কার্তযুগা অত্যন্তনিষ্পীপান্তেষাং মুখ্যতমেত্যর্থ 

১২ তনিঙ্লিতি। মে মম। “অপাম সোমমমৃতা অভূমে”্তি কর্মফলস্ত নিত্যত্বং 
শ্রুতবতঃ। অত্র পাতবিষষে মৃনঃ সম্মৃহৃত ইত্যেকঃ প্রশ্নঃ । "ন চ পুনবাঁবর্ভতে” ইতি গ্রজা- 
পতিলোকাদনাবৃত্তিঃ শ্রুতা। ত্যা তু প্প্রজীপতের্লোকপতেছুর্ধাপম্” ইতি “তত্রাবসং বর্ষ- 
সহশ্রমাত্রম” ইতি চ আতা তত্র কন্ত প্রজাপতেঃ কিং ধাঁমবিশিষ্টা 
অনাবৃনতিযোগ্যা উপধাীত্যন্তঃ প্রশ্ঃ। তত্রাগশ্টোত্বংতৃযুত্ত কিং পৃচ্ছসি বাজসিংহেত্তন্তমূ। 
শেবগ্রস্থো দ্বিতীযস্তেতি বিভাগঃ 1৩। ইমং ভৌমমিতি। ভূমিবেব ভৌমো নবক অধ্যাত্াদি- 
তাপত্রাবত্বাৎখ তং পতন্তি প্রাপ্পুবন্তি। ইমং প্রাপ্তান্চ তে বহুধা পুক্রপৌত্রা দিবপেণ 
বিবিধবাসনামূলেন বিবৃদ্ধিং বিষমাং বৃদ্ধি, লভন্তে, প্বহুপ্রজা নির্চতিমাবিবেশ” ইতি 
শ্রতে, কাঁলপীশমেব দ্রযস্তীত্যর্। তে কে? যে কর্ষেতি গৃষাদেরুপলক্ষণম্। গোমাযু 

যযাতি বলিলেন__“ধন ফুবাইয়৷ গেলে, মানুষ যেমন জ্ঞাতি, সুহৃদ্ ও বন্ধুজনকে 
পবিত্যাগ কবে, ইন্্রপ্রভৃতি দেবগণও তেমন পুণ্য ক্ষয় হইযা গেলে, সগ্ই মানুষকে 
পরিত্যাগ কবিয়া থাকেন” ॥২॥ র ৃ ূ 

অষ্টক কহিলেন--“ত্বগগভোগে পুণ্য ক্ষয় হইয়া গেলে মানুষেব কি অবস্থা হয, 
এবিবয়ে আমার মনে গুকতব সংশয় আছে; আব, বিশেষ, পুণ্যবান্ লোকেবা কোন্ 
লোকে গমন করেন, তাহা! আপনি বলুন; কেন না, আমি মনে করি--আপনি 
আত্মতত্জ্ঞ” ৩1 

(৪) ""*বলাশনার্থং ক্ষীণাবিবৃদ্ধং বনুধা ব্রজন্তি। ৯২ 



পর্ব্বণি অফ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ | ৯২৭ 

তন্মাদেতৰর্জনীয়ং নরেন্দ্র! ছুউং লোকে গর্হণীয়ঞ্চ কম্ম। 
আখ্যাতং তে পািব ! সর্ববষেব ভূয়স্চেদোনীং বদ কিং তে বদামি ॥৫| 

অস্টক উবাচ। 
ঘদ। তু তাঁন্ বিত্ুদন্তে বয়াংসি তথা গৃধ্রাঃ শিতিকণ্ঠাঃ পতক্গাঃ। 
কথং ভ ভবস্তি কথমাভবস্তি ন ভৌমমন্যং নরকং শুণোমি ॥৬| 

পপি ভি নি পি জপ পর নি পাপ ৬ জপ আস জি ও কী না 

ভারতকৌমুদী 
প্রথমার্ধোত্তবমাহ--ইমমিতি। হে নবদেব! রাজন্! ক্ষীণে পুণ্যে তে সর্ধে জনাঁঃ 

লালপ্যমানা ভূশং বিলপত্তঃ সন্তঃ, নবকমিব খলাদিভিরাতনাজননাদিতি ভাবঃ, ইমং ভৌমং লোকং 
গতন্তি আঁগচ্ছন্তি। পতিত্বা চ তে জনা» কঙ্কাঃ পক্ষিবিশেষাঠি গোমাষবঃ শৃগালাঃ বলাঃ 

কাঁকাশ্চ তেষাম্ অশনার্থে ভোজনার্থে, বুধ পুত্রপৌত্রা্দিবঝপেণ, প্রত্রজন্তি ত্রমাৎ পবিণমা 
বিচরস্তি। “স্থোলাসামর্ঘাসৈহ্যেযু বলং না কাঁকসীবিণৌঃ ইত্যমবঃ 18 

তম্মাদিতি। হে নবেন্ত্র! অষ্টক! তন্মাৎ পূর্ববশ্লোকোকদৌোবাৎ্, দোবফলাদষটং কাম্যং কর্ম, 
পাপনত্বাদ্গর্হীযধ্চ আভিগাবিকং কর্ম, এতন্বযং লোকে বজ্জনীযম্। অত্রাযমাশষঃ --“্র্গকামো 
যজেত” ইত্যাদিবিধ্াপান্তং কাম্যং কর্ম, তশ্য চ ফলং হবর্ণাদিঃ, ল চ ন্ষষী, ততক্ষযাঁৎ পব। 
জন্মপর্য্যন্তং দারুণং কষ্টমিতি পবস্পবষা] তাদৃশকষ্টজনকতয| কাম্য কর্ম দু্টমেব। তথ] “শ্বেনেনা 

ভিচবন্ যজেত” ইত্যাদিবিহিতমাভিচাবিকং কর্ম, তত্র চ “অভিচাঁবো ষুলকর্্ন চ” ইতি 
মন্তবচনাৎ “দৃ্বান্থিশ্রবিকঃ স হ্বিস্তদ্িক্ষষাতিশযষুক্ত+ ইতি সাংখ্যসিদ্ধান্তাচ্চ পাঁপসত্তা 
পাপফলঞ্চ ছুখম্ঃ অতশ্চাঁভিগাবিকং কম্ম গর্হণীষমিতি। হে পাঁথিব! এতৎ সর্বমেৰ তে 
আখ্যাতম্, ইদানীং ভূষঃ কিং তে ব্দামি তদ্দ ॥৭॥ 

দেহাত্মবাদমাশ্রিত্য পৃষ্ছতি-যদ্দেতি। গৃথ্রাঃ শকুনযঃ শিতিকঠা মযৃবাঃ, তথা পতক্গাঃ 
শলভাঃ। এতন্রযং পক্ষিনামান্যোপলক্ষণমূ, অতএব পূর্ববত্র কঙ্কবলেতি অত্র চ ব্যাংসীত্যুক্তম্। 

ভাবতভাবদীপঃ 
ইতি স্বাদে: | তেধাং বলং সঙ্সস্তস্তাশনং ভক্ষ্যং শবীরম্ তন্তার্থে ক্গীণাঃ , দিব্যেন ভৌমেন 
বা দেহেন ভোগ্যান্ ভোক্ুং কতশ্রমা ইত্যর্থ: 181 তম্মাদেতৎ্ কাম্যকর্শ, ছুইং নিখিদ্ধমূ 
গহণীযমাভিচাবিকঞ্চ বজ্জনীষম্ 1৫1 নমু কস্কাদ্িভক্িতস্ত কথং স্ববপসত্তা কথং বা শবীবাস্ত- 
বেণীবিরাব ইতি দেহাত্মবাদমাশ্রিত্য শঙ্কতে ভৌমো৷ নববশ্চ ক ইতি, পৃচ্ছতি চ, যদ তু 

যঘাতি বলিলেন-_“পুণ্যক্ষর হইরা গেলে, দেই সকল লোক অত্যন্ত বিলাপ 

কত, নবকতুল্য এই মস্ত্যলোকে পতিত হয় ; তাহাব পব, তাহাঁবা কন্ব (হাঁড়গিলা) 
শৃগাল ও কাকগণেব ভোঁজনেব জন্য নানাপ্রকাবে বংশবৃদ্ধি কবিরা বিচবণ 
কবে ॥হ। 

অতএব অষ্টক! কাম্যকর্ধা এবং অভিচারকর্্--এই ছুই পবিত্যাগ 
কবিবে। বাজ! তোমাৰ নিকট সমস্তই বলিলাম; এখন আব কি বলিব 
ব্ল” ॥৫1 



৯২৮ মহাভারতে আদি- 

ঘযাতিরুবাচ। 

উদ্দং দেহা, কর্ম জ্স্তমাণা ব্যক্তং পৃথিব্যামনুসঞ্চরন্তি | 

ইমং ভৌমং নবকং তে পতত্তি নাবেক্ষত্তে বর্ষপুগাননেকান্ ॥৭॥ 
যন্তিং সহক্রাণি পতত্তি ব্যোন্দি তথা অশীতিং পবিবসরাণি। 
তান্ তুদন্তি পততঃ প্রপাতং ভীম ভৌমা বাক্ষসাসতীক্ষদংগ্রীঃ ॥৮॥ 

ভাঁবতকৌধুদী 
ব্যাংসি পক্ষিণঃ, যা ধতঃ, তান স্বর্গাৎ পততো৷ জনান্, বিতুদত্তে ভক্ষণেন ব্যথযন্তি ; ততন্তে কথং 
কীদৃশা ভবন্তি, কথখং বা আতবন্তি তদ্দেহনাশাদাবিরভবন্তি। অন্তং যমলোকস্থাদপবমূ। ভৌমং 
গৃথিবীবন্থিনম্, নবকঞ্চ ন শৃণৌমি। ততঃ কথমুক্তং পূর্বন্র ভৌমং নবকমিতি ভাব; ॥৬| 

দেহস্টোৎ্পাদবিনাশাদিদর্শনাদ্দেহজ্সিবাদো ভ্রমবিজ.ভ্তিত এবেতি মন্তমানঃ সিদ্ধান্তমাহ-- 

উর্ধমিতি। তে স্বর্গাৎ পতন্থো জীবাঃ দেহাদৃর্ধং কষ্কাদিভিভরক্ষণেন দেহনাশাৎ পবম্ প্রাবন্ধেন 
কম্ধণা, জংস্তমাণ! মাতুক্দবে প্রবিশ্য বর্ধমানদেহাঃ প্রস্থতাশ্চ সন্ত, পৃথিব্যামস্সঞ্চরন্তীতি ব্যক্তমূ। 
ততশ্চ অনেকান্ বর্ষপৃগান্ বযোবৎ্সবসমূহাঁন্, নাঁবেক্ষন্তে গচ্ছন্ভীতি ন পর্্যালোচযন্তি ; 

অতএব হি ভ্রমাদিবাহুন্যা্ ইমং ভৌমং নবকম্, পতন্তি ব্রজন্তি। তথা চ সমানযাতনা- 
জনকত্বমভিপ্রেত্যেবপূর্বত্র ভৌমং নবকমিত্যুকতমিত্যাশযঃ ॥৭ 

ভারতভাবদীপঃ 
তানিতি ॥এ৷ উত্তবমাহ-উর্ধমিতি। ন দেহনাশেনাতনাশঃ, কৃতহানাদিপ্রসঙ্গাৎ, কিন্ত 
“যোনিমন্তে প্রপদ্চন্তে শরীবত্বায দেহিনঃ। স্থাখুযনন্তেহন্সংযান্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্॥৮ ইতি 

শ্রতেনিমিত্তড়ীতেন কর্ণণা মাতুরুদবে জভমাঁণং দেহং প্রাপ্য নিরাদুর্ধং ব্যক্তং সর্বলোক- 
প্রত্যক্ষং যথা স্তাঁ তথা পৃথিব্যাং সঞ্চবন্তি, তদেব সঞ্চণণং ভৌমো নবকঃ। কুতোহন্ 
নবকত্বমত আহ-নাবেক্ষত্তে বর্ষপুগাননেকান্। যন্মাদত্র পতিতা গতং বযো ন বুধ্যন্তে, 

কর্মভূমিং প্রাপ্যাপি স্বহিতায ন যতন্তে, অতোহতিমৌট্যপ্রদোহ্য২ লোকো নবক এবেত্যর্থঃ। 
এতেন বঙ্কািভক্ষিতশ্তাপি সত্বং দেহযোগশ্চান্তীত্যুক্তম্ ॥৭| ন্বর্গতন্তাপি পুনঃ পাতাবশ্যভা- 

অষ্টক কহিলেন_-“শকুন, মধুব ও শলভ প্রভৃতি পক্ষিগণ যখন স্বর্গ হইতে 
পভিবাঁৰ সমষে মান্নযকে খাইয়া ফেলে, তখন তাহাবা কি বকম হয় এবং কি 
কবিয়াই বা তাহারা পুনবাষ মর্ত্যলোকে আবির্ভূত হয়; আব, মত্ত্যলোকে অন্ 
একটা নবক আছে ইহা! ত আমি শুনি নাই” ॥৬ 

যযাতি বলিলেন-_-“শবীরনাশেব পর, জীব আপন কর্ম্ম অনুসারে মাতাঁব উদবে 
প্রবেশ কবে ; সেখানে তাহাব শবীব বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তৎপবে সে মাতাব গর্ভ 
হইতে নির্গত হইযা পৃথিবীতে বিচবণ কবে, ইহাই স্পষ্ট দেখা যাঁধ। তাহাব পব, 
তাহাব ব্যস যে বাইতেছে, তাহা ভ্রমবশতঃ পর্ধ্যালোচন! কবে না; কিন্ত নবকতুল্য 
এই মত্ত্যলোকে বিচবণ কবিতেই থাকে ॥৭ 



পর্ববনি অফ্টসপ্ততিতমোহ্ধ্যাফঃ | ৯২৯ 

অস্টক উবাচ। 
যদেনসন্তে পততন্তদন্তি ভীমা ভৌমা বাক্ষসাীক্ষুদস্রাঃ | 
কথং ভবন্তি কথমাভবস্তি কথ্ভৃতা গর্ভভূতা ভবস্তি ॥৯॥ 

যযাতিরুবাচ। 

অস্রং রেতঃ পুষ্পফলান্ুপুক্তম্ অন্বেতি তদৈ পুরুষেণ সৃহ্টমূ। 
স বৈ তন্তা রজ আপগ্ঠতে বৈ স গর্ভভূতঃ সমুপৈতি তত্র ॥১০| নি ১ 

পুনবপি মর্ত্যলোকস্ত নবকতুল্যত্মেৰ সমর্থঘতি যষ্টিমিতি | যষিং সহলাণি পরিব্সবাণি, 

তথা অশীতিং সহল্লানি পবিব্নবাণি চ যাঁব। কর্শতাবতম্যাৎ কল্প্ষম। পবিবসরা- 
ণীতি নপুংসকত্মার্ম। ব্যোগ্নি ত্বর্গে স্থিতবা, কর্শক্ষষাচ্চ পতত্তি। তীক্ষুদ্াঃ, অতএব 

জীমীঃ ভৌমা মর্তযবস্তিনঃ, রাক্ষদাস্তদ্বদেব হিংঅস্বভাবাঃ খলাদযঃ, প্রপতন্তাস্িন্লিতি 
প্রপাতো মন্তালোকস্তম, পততো বিচবতঃ, তান্ ব্ব্গচ্যুতান্ জনান্, তুদন্তি নানাপকাঁব- 
করণেন ব্যথ্যস্তি। অতএব চ মত্ত্যস্ত নরকতুল্যত্বমিত্যাশযঃ ৮ 

যযাত্যুক্তরাক্ষনপদস্য মাংসভোজিজন্তপবত্বমেব মন্যমানঃ পৃচ্ছতি__যদ্দিতি। তীক্ষদ্র 
ভীমা ভৌমান্তে রাক্ষদাঃ, যদ্ যদি, এনসঃ পুণ্যক্ষষে পাপাদেব, পততঃ স্বরগাূত্রঠতো জনান্, 
তুদস্তি ভক্ষণেন ব্যথযস্তি) তা তে জনাঁঃ, কথং কীদৃশ! ভবন্তি কিং সর্পভুক্তা ভেকা ইব 

সর্বধা লুপ্যন্তে? কিং বা শৃগালাদিতুক্তা গাব ইব কন্ধালাবশিষ্টা বর্তন্তে? কখং বা 
আভবস্তি সম্যগদেহেত্দিযাদিমন্তো ভবন্তি? কথভতাঃ সন্তো বা গর্ভভূতা ভবস্তি ? ॥ন] 

বাঁক্ষদপদস্য মাসভোজিজন্তপবত্মসম্তবমিতি পর্ধ্যালোচনামাত্রেণৈবাষ্টকস্ত সুগমমিতি 
ৃ ভারতভাবদীপঃ 
বাদয়ং লোঁকো ছুম্পবিহব ইত্যাহ--ষষ্টিং সহত্ানীতি। যটিং সহশ্রাণ্যশীতিঞ্ সহমাঁণি পরি- 
বং্দরাণি ব্যোসি স্বর্গে স্থিতা পতন্তীতি যোজনা । বক্ষ বক্ষেতি বদত্তো দাবাদযো ভোঁম! 
রাক্ষসাঃ 1৮ হ্বর্গচ্যুতিপ্রকাবং পৃচ্ছতি, যদেনসত্তে পততত্তদন্তি। যৎ যান, এনসঃ 
পাঁপাবধেতোঁ, পতত: ্বর্গাচ্চবমানান্ তে বাক্ষপান্দন্তি,। তে পুক্রষাঃ কথং ভবন্তি? 
প্রপাঁতত্রষ্টা ইব কথং ন শীর্য্স্তে? কখং বা আভবন্তি ইন্জরিষাদিমন্তো ভবন্তি? কখং বা 
গর্ভতবং প্রাগ্তবস্তি? ইতি প্রশ্নত্রযম্ [৯1 তত্র ্যাঁবং্সম্পাতমুষিত্বা অখৈতমেবাধ্বানং 
গুননিবর্ডত্তে যখৈতমাকাশীঘাযুং বাধুভূ্থা ধূমো ভবতি, বুমো ভূত্বা অত্রং ভবতি, 

মান্য আপন কন্মন অনুসাঁবে ষাইট হাজাঁৰ অথবা আশী হাজাব বসব ব্বর্গে 
থাকে ; পৰে পুণ্যক্ষয় হইলে ভূতলে পড়িতে থাকে ; তখন তীক্ষুদন্ত ভয়ঙ্কব ভূমগুলস্থ 
বাক্ষদগণ তাঁহাকে যাতনা দেয়” ॥৮1 

অষ্টক বলিলেন- “মানুষ পাঁপবশতঃ ব্বর্গ হইতে যখন পড়িতে থাকে, তখন যদি 
রাক্ষসেরা তাহাকে ভক্ষণ কবে, তবে সেকি বকম হয়? কি কবিয়া গর্ভে 

প্রবেশ করে? এবং কেমন কবিয়াই বা ইন্ডরিয়াদিসম্পন্ন হয় ?”॥৯॥ 
১১৭ 

শি ব্চ ্্ সপ | শিস সপ পাচ আশেক 



$৩০ মহীভারতৈ আদি- 

বনস্পতীনোষধীশ্চাঁবিশস্তি অপো বাষুং পৃথিবীপ্চান্তরিক্ষম্ । 

ছা দ্বিপদঞ্চাপি সর্ববম্ এবন্ুতা গর্ভভূতা ভবন্তি ॥১১॥ 
৬. শপ | আজ শম্পা পাশা ৩ সস পপ 

শিপ 

ভাবতকৌমুদী 
সত্ব! পবযৌবের প্রশ্নযোকত্তবমাহ-_অল্রমিতি | পুকষেণ ক্ষ্টং স্তরিধা যোনৌ বিশ্ষটম্চ বেত: 
শুক্রমূ, অন্রং প্ত্রিঘাঃ শৌণিতঞ্চ, তদেতদুতবম্ পুষ্পকলবৎ্ষ অনুপৃক্তং পবস্পবসম্বদ্বং সং, 

অন্বেতি জবাধুং প্রার্ধোতি । পবঞ্চ স ন্বর্গাৎ পততো! জন্য জীব, তত্যাঃ প্তরিষাঃ, বজঃ 

পুরুবস্তক্রসংহ্ং শোঁণিতম্, আপগ্ভতে অন্থপ্রবিশতি। পবঞ্চ স ক্রশোণিতজীবসমূদায 
তত্র মাতুকদবে, গর্ভভূতঃ সমূপৈতি সম্পদ্তে ॥১৭ 

অথ গিবিশিখবাদিং বিহঙ্গাদিরিব বিশ্রিষ্টো জীবো গর্ভপিগুমাপগ্তে, উত বা সলিল- 
প্রবাহ ইব পদার্থান্তবসংশ্্বত্রমেণেত্যপেক্ষাবাং ছিতীষং পক্ষমাশ্রিত্য সমাধত্তে__বনম্পতী- 

নিতি। বেদীন্তদর্শনতৃতীবাধ্যাবপ্রথমপাদে__-“তদন্তবপ্রতিপতৌ  বংহতি সম্পবিঘক্তঃ 
্রশ্ননিবপণাভ্যাম্৮  ইত্যাদিন্ছত্রীতেন স্বর্গাদববোহতো জীবস্যাববোহণক্রমো দর্শিত:। 
তত্র চ ন্যাষমালাধা ভাঁবতীতীর্ঘঃ-_“শ্রতিশ্চৈবমাহ পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো! ভবস্তি 
ইতি। অস্তা অবমর্থঃ_দ্যুলোক-পশ্জন্ত-পৃথিবী-পুকব-যৌধিতঃ পঞ্চ পদার্থা উপাসনাধা- 
মগ্রিত্বেন পবিকল্পিতাঃ| তেথগ্িযু স্বর্গাষ গচ্ছন্ পুনবাগচ্ছংশ্চ জীব আহুতিত্বেন পরিকল্পিতঃ | 

ইষ্টাপূর্তকাবী জীবঃ ব্বর্গম(কহোপভোগেন কর্দণি ক্ষীণে পর্জন্যে পতিত্বা, বুষ্টিবপেণ ভূমিং 
প্রাপ্য, অন্নদ্ধাবেণ পুকৰং প্রাপ্য, বেতোদ্বাবেণ যোধিতং প্রবিশ্ঠ, শবীরং গহ্ীতি” ইত্যান্। 
এব জীবাঃ প্রথমন্ অন্তবিক্গং ছ্যুলৌকমাবিশস্তি, ততশ্চ বাধুং তচ্চালিতং পঙ্জন্যমাব্শিন্তি, 

ততশ্চ পৃথিবীমাবিশন্তি । নন্বত্র পৃথিবী কিং মৃত্তিকা, উত বা ততদদাবন্ধাঃ ফলশস্তাঁদয ইত্যাহ-_- 
বনম্পতীনোষধীশ্চেতি। বনম্পতীন্ পুথিব্যাবন্ধানি পনসাদীনি বনম্পতিফলানি পৃথিব্যাবিন্ধা 
এব ব্রীহিষবাদীবোবধীশ্চ আবিশত্তি। ততশ্চ তত্তক্ষণেন অপঃ পুকবাঁনাবিশন্তি ; “পধম্যা- 

ভারতভাবদীপঃ 

অন্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি, মেঘে ভূত্ব! প্রবর্ধতি ত ইহ ব্রীহ্যিবা 'ওষধিবনস্পতযস্তিলমাষা 
ইতি জাবন্তে” ইতি শ্রত্যন্ুসাবি উত্তবম্, অন্ত্রং বেত ইতি। অন্ত্রশবো! ছুঃখাশ্রবাঁচী সন্ 

“আঁপঃ পুকষবচসো ভবন্তি” ইতি শ্রতের্দেহাবস্তকেষবহলেষু ভূতহুদ্মেযু বর্ততে। স্বর্গী" 
চ্যাব্যমানন্য দুঃখাজ্জলমঘং শবীরং ভবতীতি যুজ্যতে চ তদশ্রমেব বেতো৷ দেহবীজং পুষ্প- 
যলস্থানীবেন চবণাখ্যেন কর্মশেষেণান্থপৃক্তমূ। প্ৰমণীবচবণা বমনীযাঁং যোনিমাপদ্তন্তে” ইতি 
শ্রতেববেত্যনননবতি জীবঃ। তজ্জলাহুগমল্ং পুকষেণ বেতঃসিচা স্থষ্টং সংসষ্টং ভবতি। -স 
ভূতনুম্মাবতো জীবো৷ বেতোভাবং প্রাপ্ত: সন্, তন্তাঃ স্ত্রিযো বজো গর্ভপেশী তাঁমাপগ্ভতে 

প্াগোতি, তা গর্ুতো তবতি 1১০ কথ বেতঃসিচা_ সহজতে, ভা 
ববাতি বলিলেন “পুকবেব শুক্র এবং ভ্ীলোকেব শোণিত_-এই ছুইটা বন্ত 

পুষ্প ও ফলেব স্যাষ পবস্পব মিলিত হইয়! জবাধুতে প্রবেশ করে ? তখন সেই -জীব 
এ শুক্র-শোঁণিতে আবিষ্ট হর, তৎকালে সেই সমুদ্রয়ই মাতাব উদরে র্তনাম ধারণ 
কবে ॥১০॥ 



গর্ববণি অইসগুতিতমোহ্ধ্যাযঃ | ৮৩১ 

অষ্টক উবাচ। 
অন্থাদ্বপুবিদধাতীহ গর্ভম্ উতাহোস্সিৎ স্বেন কায়েন ঘাতি। 
আপ্ভমানো নরযোশিমেতাম্ আচক্ষ। মে সংশয়াৎ, প্রত্রবীমি ॥১২। 
শরীরদেহাভিসমুচ্ছ যঞ্চ চক্ষুঃঞ্রোত্রে লভতে কেন সংজ্ঞামৃ। 
এতততবং সর্ববমাচক্ষ, পৃষটঃ ক্গেত্রজ্ঞং ত্বাং তাত! মন্যাম সর্বেব ॥১৩| 

ভাঁবতকৌ ূ 
মাহতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবস্তি” ইতি শ্রত্যান্র অপশব্েন পুকষাঁভিধাঁনাৎ। ততশ্চাপি 
অর্বং চতুপ্পদং গবাদিন্ত্ীপশুম্, দিপদ্রৎং মনুত্যাধিস্ত্রীজনঞ্চ বেতোবপেণ যোনিদ্বাবাদাবিশন্তি | 
এবস্ূতা! এতৎব্রমপ্রাপ্তা জীবাঃ, গর্ভভূতা গর্ভপিগপ্রীন্তা ভবন্তীতি সর্বং সমগ্রসমূ্ 1১১ 

পুনঃ পৃচ্ছতি--অগ্তর্দিতি। অত্র নবপদ্ং মূর্ভালৌকগতপ্রাণিমাত্রোপলক্ষণম্। তথা চ 
এতাঁং নবযোনিং মর্ত্যলোকগতপ্রাণিাত্রম। আপগ্যমানঃ প্রাপুবন্ জীব, কিং স্বেন কাষেন 
স্বকীয়চিদ্রপেণৈব, গর্ভ গর্ভপিগুং যাঁতি, উতাহোখিৎ অথবা, ইহ গর্ভপিণ্ডে প্রব্ট্ে, 
অন্তদ্বপুঃ কুন্মুং শবীবাস্তরং বিদধাতি। স্থুলশবীবন্ পূর্ব্বচনেনৈব নিরারুতম্। মংশযা- 
দেতৎ প্রব্রমীমি পূচ্ছামি, অতএব মে মহমাঁচক্ষ, ভ্রুহি 1১২1 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
বনম্পতীনোধবীশ্চাবিশত্তি, ওষধিযু সংহ্ষমন্্, ত্ভুজি সংস্জ্যতে ইত্য্থ)। ওষধিসংপর্গো- 
হপ্যশ্রন্ত পৃথিব্যস্ববায,ন্তবিন্গক্রমেণোদীত্বতশ্রতেরিত্যর্থ । অপো বাধু, পৃথিবীমন্তবিক্ষ- 

মিত্যত্র পৃথিবী অন্তাঃ পূর্বং বোধ্যা। বাধ্স্ুনোর্ষধ্যে ধূমাগ্িমেঘা অপি বোধ্যাঃ। উদীহত- 
শ্রতেরেব। এবমোষধিভূতাঃ সন্তো ছিপদং মনুহ্যশকুন্তাি, চতুষ্পদং পশ্বার্দি চাবিশ্তেতি 
শেষঃ। ততো! গর্ভভূতা ভবন্তি ॥১১। এবং যদ্দেনসন্তে পতত ইতি গ্লোকেন কৃতস্ত প্রশ্ন- 
রয়স্টোত্তবযুক্তম। তেনৈব স্থুলদেহাদ্বিবেচিতং জীবং ্ম্থার্ঘপি বিবেজ্ঞুং প্রশ্নমবতাবধতি-- 

অন্থ্বপুরিতি। ন্বযোনিমাপদ্ভমানো জীবঃ স্বেন কাষেন জৈবেনৈব বপেণ গর্ভং মাতু- 
কদরং যাঁতি? উত তত্র প্রবেট্ন্যদপুকপাঁধিভূতং বিদধাঁতি?1১২।॥ শবীবেতি। অন্- 

পুণ্যক্ষয় হইয়া গেলে, জীব প্রথমে স্বর্গ হইতে আসিয়া মেঘেব ভিতবে প্রবেশ 
করে, তৎপবে সেই মেঘের বৃষ্টির ভিতব দিযাঁ পৃথিবীতে পড়িয়া ফল ও শস্তেব 
ভিতবে যাঁষ, সেই ফল ও শস্ত পুকষে খায, তাহাতে তাহাব শুক্র জন্মে, সেই শুক্র 
পশু-পক্ষিজাতীয় স্ত্রী এবং মনুষ্জাতীয় ভ্্রীব উদবে প্রবেশ কবে; এইবপ ক্রমে 
জীব আসিয়া গর্ভপিণ্ডে অধিচিত হয়” ॥১১॥ 

অষ্টক জিজ্ঞাস! কবিলেন-__“জীব, মর্ত্যলোকের প্রাণিগণে অধিষ্ঠিত হইবাঁব জন্য 
আপন বপেই আসিয়া! গর্ভেব ভিতবে যায়? না, অন্ত একটা শবীব ধাবণ করিব 

গর্ভেব ভিতবে প্রবেশ কবে? সংশয়ব্শতঃ আমি ইহা জিজ্ঞাসা কবিতেছি ১ আঁপনি 
ইহা উত্তুব বলুন” ১২ 

(১২,""আপো বাযুং পৃথিবীমন্তবীন্সম্ "সর্ব এবন্ুতাঃ,** | 
(১৬) শবীবভেদাদিসমূচ্ছ্য্চ, শরীরদেহাঁতিসমুচ্ছ বক." । 



৯৩২ সহীভারতে আদি 

যযাতিরুবাচ । 

বায়ুঃ সমুগ্কর্ষতি গর্ভযোনিষ্ুতৌ৷ বেতঃ পুষ্পফলানুপৃক্তমূ। 

তত্র তন্মত্রকৃতাধিকাবঃ ক্রুষেণ সংবর্ধয়তীহ 1১৪ 

ভাঁরতকৌমুদী 
শবীবেতি। শবীবে মাতুঃ শবীবাত্যন্তব এব দেহস্তয অভিসমুচ্ছযং সর্ববতোভাবেন 

বৃদ্ধি চষ্ঃশ্রোত্রে তদাদীনি ইন্দিযাণি, সংজ্ঞাং চৈতন্য, কেন কাবণেন লততে প্রাণীতি 
শেষঃ। মধ পু্স্বম। এতৎ সর্বং তত্বং গুঢবিষষম আচক্ষ। হে তাঁত! পিতৃতুল্য! 
য্যাঁতে। ব্যং সর্বে, ত্বাং ক্ষেত্রজ্ঞম আত্মতত্ববিদ্বৎং শরীবতত্ববিদৎ বা, মন্যাম মন্যামহে ॥১৩। 

প্রথমং দেহবৃদ্ধিংব্রবীতি-_বাধুবিতি। বাধুঃ, খতে৷ স্বীণামৃতুকালে, পুষ্পং বজ এব খাতোঃ 
ফলং তেন অন্ুপৃক্তং মিলিতম্ "স্ঠান্রজঃ পুষ্পমার্ভবম্্” ইত্যমবঃ, বেতঃ পুরুবস্ত শ্ুক্রমূ 
গর্ভস্ত যৌনিং কাঁবণং জবাঁধুম, সমুতকর্ষতি আৰুষ্য নযতি। কৃষেধিকর্মাকতাঁৎ কর্মযম্। 
তন্নীত্রযোঃ কেবলতৎকর্ষণবৃদ্ধিকবণযোঃ কতো! বিধাত্রা বিহিতঃ অধিকারো৷ যোগ্যতা যন্য 

সঃ, স কৌ বাধুঃ, তত্র মাতুকদয এব, ইহ জগতি, গর্ভং গর্ভপিগুম্, সংবর্ধযতি 1১৪ 

ভাবতভাবদীপঃ 
জন্মীনঙ্গীকীবে শবীরবিশেষম্ঠ কবণীাঁনি, সংজ্ঞাঞ্চ নাং লভেত, মলপিগুবৎ। অঙ্গীকাবে 
চ তেষাং স্বাভাবিকত্বাদুপাঁধিসান্তত্যবিচ্ছেদা্ী নিত্যসংসাবিত্বৎ স্তাৎ॥১৩। তদেত- 
বনাগ্েকৌপাধিস্বীকাবেণ. পবিহবতি-বাঁ সমুতকর্ষতীতি। বাধুর্যিলিক্ষম “্বাধূর্বে 
গৌতম তৎ সুত্রমূ বাঁধুবেব ব্যাটিবাধুঃ সমষ্টি” ইতি শ্রৃতিভ্যাম্। “পধপ্রাণমনোবুদ্ধি- 
দশেক্টিষসমম্বিতম্। অপক্কীৃতভূতোথং জক্মাঙ্গং ভোঁগসাঁধনম্ ৮ ইত্যুক্তবপং তৎ কর্তৃ 
গর্ভস্থানং মুখ্যকর্শভূতম্, খতৌ স্ত্রীরজসি, বেত; পূর্বোতং পুষ্পবসেন পুম্পং কর্ফলোৎপাদ- 
কন্বসাম্যাৎ তন্ত বলোইপূর্ব্ং তেনান্পূক্তং গৌণকর্দ সমূৎকর্ষতি। দঅগ্গৌ গ্রাস্তাহুতিঃ সম্য- 
গাঁদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জীযতে বৃষ্টিবৃষ্টেবননং ততঃ প্রজা” ইতি শ্মতেঃ। পধম্যা- 
মাহুতৌ আপঃ পুকুষবচসো ভবস্তি” ইতি শ্রুতেশ্চ। সৌমাজ্যপয-আদিবপাঃ কর্শমমবাধিনী- 
দেহীন্তবাবস্তিকা অপৌ বেতোবপা গৃহীত্বা লিঙ্গোপাঁধিজীবো গর্ভীশষং বিশতীত্যর্ঘঃ। অন্যথা 
খতৌ সিকতমপি বেত: পৃথেৎ্, ন সন্ভবেন্ন স্থিবীভবে্চ। স বাধুক্ত্র গর্ভাশযে, তন্াতরাণি 
হুক্মভূতানি তৈকপাদানভূতৈঃ কতোহধিকাবো। যাব্দপবর্গমবস্থানং ষন্ত স তন্মান্রকতাধিকাবঃ 
এবডুতো বাধ ক্রমেণ গর্ভ, বর্ধধতি। যথাহর্নৈকক্তাঃ-_শুজ্রাতিবেকে পুম়ান্ ভবতি, 
শোঁণিতাঁতিবেকে স্ত্রী ভবতি, ছাভ্যাং সমেন নপুংমকো ভবতি, শুক্রভিন্নেন যমো! ভবতি। 
একবাত্রোধিতং কললং ভবতি, পঞ্চবাত্রাদ,দদাঃ, সর্ধবাত্রাৎ, পেশী, দিসপ্তবাতরদর্ক দা, তি উিউওলিরি 3৩7 8785877555:1881505515751888888 

প্রাণিগণ মাতার শবীবেব ভিতবে থাকিয়াই কি কবিয়া শরীববৃদ্ধি, চক্ষু ও 
কর্ণপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় এবং চৈতন্য লাভ কবে? আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি 
এই সমস্ত বিষয় বলুন, আমব! সকলেই আপনাকে শবীবতন্বজ্ঞ বলিয়া মনে 
করি” ॥১৩। 



পর্ববণি অষ্টসপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ ৷ ৯৩৩ 

স জায়মানো বিগৃহীতমান্রঃ সংজ্ঞামধিষ্ঠায় ততো মনুষ্য | 
স শ্রোত্রাভ্যাং বেদয়তীহ শব্দং স বৈ রূপং পশ্যতি চন্কুষা চ ॥১৫] 
ভ্রাণেন গন্ধং জিহ্বয়ীথো রসঞ্চ তৃচা স্পর্শং মনসা বেদ ভাবম্। 

ইত্যউকেহোপহিতং হি বিদ্ধি মহাত্মনঃ প্রাণভূতঃ শবীবে ॥১৬| (যুগাকম্) 
০ শি আপা কক কাজী 

ভাঁবতকৌমুদী 
এবং দেহবৃদ্ধিমভিধাষেদানীং চক্ছুরাদীক্থিষিসংজ্ঞাপ্রাপ্তিমভিধত্তে--ন ইতি। বিগৃহীতা 

বিশেষেধ ধৃতা মাত্রা লিহ্দেহাপরপর্যাষং হুক্্শবীবং যেন সঃ। তথা চ লাং - 
“্প্রদশৈকং. লিহিম্।”  “একাদশেক্্িবাণি পঞ্চ অন্নাত্রাণি বুদ্ধিশ্েতি সধদশ। 

অহঙ্থার্য বুক্কাবেবান্তর্ভাবঃ” ইতি তত্ভান্তে বিজ্ঞানভিন্থ, “মহদাঁদিকুল্সপর্যন্তং মহদহস্কাবৈকা- 
চুশে্তিষপঞ্চতন্মাত্রপত্যন্তমূ, এষা সমুদ্রাঃ হুন্দ্শবীবম্।»  প্প্রধানেনাদিসর্গে প্রতিুরুষ- 
মেকৈকমুপাঁততম্* ইতি সাংখ্যতত্বকৌমুগ্তাং বাঁচম্পতিমিশ্রশ্চ। এব্ধ চস্থ্বাদীন্্িবলাভ 
উক্তঃ। ততম্চ স্থভাবাদেব দংজ্ঞাং চৈতত্যমধিষ্টীফ জাঁষমাঁনো মাতুরুদবাস্লিগচ্ছন্, মনষ্তো 
ভবতি জহং মনুষ্য ইত্যভিমানী ভবতীত্যর্থঃ। স তাদুশজাতো জীবঃ, শ্রোত্রাভ্যাং বর্ণীভ্যাম্ 
ইহ্ গতি, শবম্, বেদষতি জাঁনাঁতি ১ সর এব চ জীব, চস্ষ্ষা বপং পশ্যতি ১ ডরাঁণেন নাসিকযা 
গ্ম্* অথো জিহ্বযা রদমূ, তৃচা ম্পর্শস। মনসা চ ভাঁবং সর্ধং পদার্থ বেদে জানাতি। 

ইতি প্রীধান্যান্ননো জানেন্িবপঞ্চকক্টোন্তম। হে অষ্টক! ইহ স্ুলশরীরে, মহাত্বনো 
বিভাঃ গ্রাণভতো জীবন্ত, ইতি ইথস্ৃতম্, উপহিতম্ উপাধিভূতৎ বুক্মশবীবং বিদ্ধি ॥১৫__-১৬] 

ভাঁরতভাঁবদীপঃ 
প্চবিংশতি্বাত্রঃ স্বন্থিতো৷ ঘনো ভবতি, মাঁসমান্রাৎৎ কঠিনো ভবতি, ছিমাঁসাভ্যন্তবে শিবঃ 
বম্পগ্ধতে, মাসত্য়েণ গ্রীবাব্যাদেশঃ, মাঁসচতুইফেন ত্ঠ্যাদেশত। পঞ্চমে মাদে নখরোম- 
বাঁদেশ, বষ্ঠে সুখনানিকাদদিশ্রোত্র্ধ সম্ভবতি, নগ্তমে চলনদমর্থো ভৰতি, অষ্টমে বুদ্ধা- 
ধ্যবস্ততি, নবমে অর্বাহ্থসম্পূর্ণো ভবতি 1” “্মৃতশ্গহং পুনর্জাতো জাতশ্চাহং পুনম্বতিঃ” 
ইত্যাদি জাতিশ্চ বাধুন। স্পৃটতন্ন স্মবতি জন্মমবণমন্তে চ শ্তভাম্তভং কর্মেত্যনেন গ্রন্থেন 1১৩ 
দূ ইতি ষুখ্টম্। দূ গর্ভো জীবমানো বর্ধমানো বিগৃহীতমাত্রো বিগ্রহেণ পর্বাক্চকলাপেন 

সম্পননযাত্রঃ। নংজ্ঞাং প্রীগভবীরাং বাসনামধিষ্ঠাধান্ুনঘ্বাধ ততো জাত: সন্ যৌনের্বহি- 

বাতি বলিলেন-“ন্ত্রীলোকেৰ খতুকাঁলে তাহাব শোণিত এবং পুকষেব শুক্র, 
পবস্পব মিলিত এই ছুইটা বস্তুকে কোষ্টিস্থ বাযু জবাধুব ভিতরে নিয়া যায়? নিষা 
যাইবা ক্রমশঃ দেই গর্ভটীকে বন্ধিত কবে। সে বাধুব এই ছুইটী কাধ্য কবিবাবই 
মীত্র অধিকাৰ আছে 1১৪1 

জীব সুল্সশবীর * ধাঁবণ করিয়া গর্ভপিণ্ডে প্রবেশ কবে, তৎপবে চৈত্য্য- 

শালী হইয়া মাতার উদ্ব হইতে নির্গত হয, তাহার পবে “আমি দনুক্ 
ইত্যাদি অভিমান করিতে থাঁকে এবং কর্ণ ছারা শলশ্রবণ, চু ছাঁবা বপদ্পন, 

বুদ্ধি-এই সতরটা পদার্থে হুক্ষশরীর বলে। 

পাশাপাশি আক | শি এ 



৯৩৪ মহাভারতে আদি- 
অস্টক উবাচ । 

ঘঃ সংস্থিতঃ পুকষে। দহ্হাতে বা নিখন্যতে বাপি নিকৃষ্যতে বা। 

অভাঁবভূতঃ স বিনাশমেত্য কেনাত্মানং চেতয়তে পরস্তা ॥১৭॥ 

যযাতিরুবাচ । 

হিত্বা সৌহদুন্ স্প্তবমিউনিত্বা! পুবোধায় স্থকৃতং ছুক্কৃতং বা। 
অন্যাং যোনিং পবনাগ্রানুসারী হিত্বা দেহং ভজতে রাজসিংহ ! ॥১৮॥ 

ভাবতকৌধুদী 
সুলশরীবনাঁশেন হুক্মশবীবনাশো! ভবতি ন বেত্যাশষেন পুলঃ পৃচ্ছতিয ইতি। ষঃ 

পুকষঃ, সংস্থিতো মৃতঃ সন্, পুত্রার্দিভির্হাতে বা, নিখন্যতে মৃত্তিকাঁষাং বোপ্যতে বা, নিরুত্তে 

নিক নগাদো নিক্ষিপ্তে বা অম্প্রদাষফভেদেন ব্যবহাঁবভেদাৎ ১ স পুরুষঃ, বিনাশমেত্য 
প্রাপ্য, অভাবভূতঃ শৃন্ঠীভূতঃ সন্, পবস্তাৎ দীহাদিভ্যঃ পবম্ঃ কেন প্রকাঁবেণ, আত্মানং 
শবীবান্তবং চেতযতে জানাতি। স্থুলশবীবনাশেন হুক্্শবীবন্তাপি নাঁশ ইতি চেৎ কেন দ্বাবা 

আত্মনো! জ্ঞানম্? তন্নাশেহপি ছুক্মশবীবস্থিতিবিতি চেৎ কুন্র স্থিতিবিত্যাশয়ঃ 1১৭| 

স্থলশবীরনীশেহপি আতিবাহিকশবীবাদ৷ হুক্্রশবীবস্ত স্থিতিবেব “ততণাঁদেব গৃহীত 
শরীরমাতিবাহিকম্” ইতি ম্ত্তেবিত্যাশযেনাহ-_হিত্বেতি। হে বাঁজসিংহ! অষ্টক! স 
হুল্পশরীবাশ্রিতো জীব, নুপ্তবৎ নিক্রিতলোকব্। নিষ্টনিত্বা অব্যক্তং কঞ্চিৎ শব্দং কৃত্বাঃ 
এতভ্ত, প্রাধিবমুক্তম্, অস্থন্ তত্রত্যপ্রাণান্, হিত্বা! দধাতেঃ ভীপ্রত্যযপ্রযোগাঁৎ গৃহীত্বা, স্থক্ৃতং 
পুধ্যমূ দুঙ্কৃতং পাঁপং বা, পুরোধা প্রাধান্তেন সার্থীৃত্য, পবনাদপি অগ্রান্ুসাবী বাধবীযাঁতি- 
বাঁহিকশবীবাঁবলম্বনাৎ অগ্রগামী ন্, অন্তাং যোনিম্ হি! ধৃত! পূর্বববদেব দধাতেঃ ত্বা- 

ভাবতভাবদীপঃ 
নিঃসবপাসরনত্তোহহমিত্যতিমীনবান্ ভবতি। এবস্ৃতস্ত প্রাণভূতো জীবন্ত প্রীণাখ্যং লিঙ্গ 
শরীরে স্থলে উপহিতসুপাধিং বিদ্ধি, ন্বতস্ত মহাঁত্বনো বিভোঁঃ। কিন্তুদপহিতং যেন 
শ্রোত্াদিবপেণ শব্দাদীন্ বিষষাঁন্ জানীত ইতি ছযোঃ শ্লোকয়োবনবয়ঃ 1১৫_-১৬। তন্মান্র- 
কৃতীধিকার ইতি লিঙ্স্য যাঁবন্বোক্ষস্থাধিত্বমক্তম্, তদাক্ষিপতি--ঘঃ সংস্থিত ইতি। সংস্থিতো 

সৃতঃ+ স্থুলদেহদাহেনৈব লিঙ্গদেহদাহঃ, কুতো ন ভবতীত্যর্ঘঃ॥১৭॥ স্বগ্নবদ্দেহাত্তবপ্রানতো 2838828582878885285655885775558578852855 
নাঁসিকা দারা গন্ধগ্রহণ, জিহ্বা দ্বার! বসাম্মাদন, ত্বক্ দ্বাব! স্পর্শ. আব মন দ্বাবা 
সমস্ত পদার্থেব অনুভব কবিতে থাঁকে। অষ্টক! এই স্থুলশবীরের ভিতরে এইভাবে 
সুদ্মশবীবের সম্বন্ধ ঘটিত হওয়ায় জীবে চক্ষুপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়লাভ ও চৈতন্তলাভ 
হইয থাকে, জানিবে” ॥১৫-_১৬। 

অষ্টক বলিলেন-পুত্রপ্রভৃতি, যে ম্বৃত ব্যক্তিকে দগ্ধ করিয়া ফেলে, কিংবা 
মাটাতে পুতিষা রাখে, অথবা টানিয়া নিয়া জলে ফেলিয়া দেয়; সে ব্যক্তি ত বিন 
হইয়া একেবাবে শুই হইয়া য়; নতবাং সে ব্যক্তি আবাঁর পরে অন্ত শরীরের 
সংবাদ জা কি করিয়া ?” ॥১৭| 



পর্ববণি অষ্সপগ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৯৩৫ 

পুণ্যাং যোনিং পুণ্যকুতো ব্রজন্তি পাপাং যোনিং পাঁপকৃতো ব্রজন্তি। 
কীটাঃ পতঙ্গীশ্চ ভবন্তি পাপা ন মে বিবক্ষান্তি মহানুভাব ! ॥১৯| 
চতুষ্পদাঃ দ্বিপদাঃ বট্পদাশ্চ তথাভূতা গর্ভভূতা ভবন্তি | 
আখ্যাতমেতন্নিথিলেন সর্ব্ং তুয়স্ত কিং পৃচ্ছসি বাঁজসিংহ ৷ ॥২০॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 
প্রত্যযপ্রযোগাৎ্ত দেহম্ অপবং স্থুলশবীবং ভজতে। এতেন আমোক্ষং সুস্মশরীরস্থিতিঃ, 

বুদ্যাদিমৎসুক্্শবীবাশ্রযা দেবজীবস্ত শবীবান্তবজ্ঞানমিত্যুক্তম্ 1১৮ 

নম ব্রা্ষণচাগ্ডলাহ্যৎক্নিকইযোনিপ্রান্তীৌ কো হেতুবিত্যাহ__পুণ্যামিতি। পুণ্যং 
কৃতবন্ত ইতি পুণ্যকুতো জনাঃ, ব্রাঙ্মণাদিং পুণ্যাং যোনিং ব্রজন্তি প্রাপ্প,বন্তি, তথা পাপ- 
কৃতশ্চ, চাগ্ডালাদিং পাঁপাং যোনিং ব্রজন্তি। তথা পাপাঃ পাঁপকৃত এব চ, কীটাঃ পতঙ্গীঃ 

পক্দিণশ্চ ভবন্তি। হে মহানুভাব। অষ্টক। মে মম, বিবক্ষা এতদ্বিষষে এতদধিকং বক্তুমিচ্ছা 
নাস্তি; অতিবহুত্বাদিতি ভাঁবঃ ॥১৯! 

ভাপ 

ভাব্তভাবদীপঃ 

সত্যাং নাষং দৌঁষঃ সম্ভবতীত্যাহ-হিত্বা লৌহস্ছন্ স্থুপ্তবত্লিষ্টনিত্বেতি। স্ সংস্থিতঃ অস্গুন্ 

প্রাণান্ হিত্বা ধাবধিত্বা গৃহীত্বেত্যর্ঘ। ধাঁঞ্ঃ ক্তীগ্রত্যষে পরে দধাতেহিবিতি হিভাবঃ। 

“তসুতক্রামন্তং প্রাণোহন্তক্রামতি প্রাণমনূতক্রীমন্তং সর্ব প্রাণা অনুধক্রামন্তি” ইত্যন্থ- 
মহিতশ্তৈৰ লৌকান্তবপ্রাপ্তিশ্রতেঃ। নিষ্টনিত্বা শব্ং কৃত্বা স্প্তবৃৎ সুপ্ধবদন্তাং ; অন্ত।ং যোনিং 
দেহং ভরতে । হিত্বা ত্যক্তা, দেহং স্থুলম্ ॥১৮| পুবোধায স্ুকৃতং দুঙ্কৃতং বেত্যুক্তম্, তদ্ 

বিভজতে, পুণ্যাং যোনিমিতি। আঁবোহে “অন্তং নবতবং কল্যাণতবং বপং কুরুতে পিত্র্যং বা 

গান্ববর্বং বা দৈবং বা ত্রার্ষং বা” ইতি শ্রতেঃ পিত্রাগ্ন্ততমাং যোনিম। অববোহে তু 
“রম্ণীযচরণা অভ্যামো হযত্তে বমণীযাং যোনিং প্রপদ্যন্তে ব্রাঙ্গণযোনিং বা ক্ষত্রিষঘোনিং 
বে'তি পুণ্যাং যোনিং ভজন্তি। এবং পাঁপাঁমপি, পাঁপকৃতো নাঁবকীং ঘোনিং তুক্তা “কপৃয- 

চবণীঃ কপুযাঁং যোনিযাপদ্যন্তে শ্বযোনিং বা শুকবযোঁনিং বা চাগালযোনিং বে”তি শ্রুতেঃ 

পাপাং যৌনিং ভজন্তি ৷ কীটাঃ পতঙ্গাশ্চ ভবস্তি। পাপাঃ পাঁপৈকম্বভাবাঃ, “অখৈতবোঃ 
পধোর্ন কতরেণ চ ন তানীমানি ক্ষুতরাণ্যসকদাবর্তানি জাষন্ব অরিষস্বেতোতভৃতীবং স্থানম্” 
ইতি শ্রতেঃ কীটাদিযোনিমসন্সভজন্তি। অতএব যোনিসর্ধাবন্ত দুঃখব্হত্বান্ন মে বিবন্গান্তি 

যযাঁতি বলিলেন-_“বাজশ্রেষ্ঠ অষ্টক ! সুক্ষশরীবাবলম্বী জীব চলিষা! যাইবাব 
সমযে নিদ্রিত ব্যক্তির ন্তাঁষ অব্যক্ত শব্দ কবিয়া, সেই স্ুলদেহের প্রাণ লইবা, পুণ্য ও 
পাপকে সাথী কবিয়া, আতিবাহিক বাঁষবীয় দেহ অবলম্বনপুর্ববক বাঁধু অপেক্ষা 
ক্রুতগামী হইযা, অন্ত যোনিতে প্রবেশ করিযা, অন্ত দ্ুলদেহ আশ্রয় কৰে ॥১৮1 

অষ্টক! পুণ্যবান্ জীব পবিত্র যোনি লাভ কবে; আর পাপী জীব পাপি- 
যোনিতে প্রবেশ কবে এবং পালী জীবই কীট ও পতন্গপ্রভূতি হইয়া থাকে । অষ্টক! 
এবিষয়ে ইহাঁব অধিক আব আমাৰ বলিবার ইচ্ছা নাই ॥১৯। 



৯৩৬ মহাভারতে আঁদি-: 

অষ্টক উবাচ। ও 
কিং স্বিশু কৃত্বা লভতে তাঁত ! লোঁকান্ মর্ত্যঃ শ্রেষ্ঠাংস্তপস! বিদ্যয়! বা। 
তন্মে পু্টঃ শংস সর্ববং যথাব্ৎ শুভান্ লোকান্ যেন গচ্ছেৎ ক্রষেণ ॥২১| 

যযাতিরুবাঁচ। 

তপশ্চ দানঞ্চ শমো দমশ্চ হীরার্জবং সর্বভূতানুকম্পা | 
বর্গস্ত লৌকস্ত বদন্তি সন্তে৷ ছারাণি সপ্তৈব মহাঁন্তি পুংসাম্। 
নশ্ত্তি মানেন তমোইভিভূতাঁঃ পুংসঃ সদৈবেতি বস্তি সন্তঃ ॥২২। 

ভারতকৌমুদী' 
তথাপি কিঞি্াহ--চতুষ্পদা। ইতি।' চতুষ্পদা গবাঁদয়ঃ, ছিপদ] মনুয্যাদযঃ, ফট্পদা 

ভ্রমবাদযশ্ঠ, তথাভূতাঃ হুম্্শবীবাশ্রিতজীবাধিষিতা মাতুকদবে গর্ভভূতা ভবস্তি। হে 
বাঁজদিংহ! অষ্টক। নিখিলেন প্রকাবেণ, এত সর্বং মযা আখ্যাতমুক্তম্; ভূয়ঃ পুন 
কিং পৃচ্ছসি ॥২০॥ | 

কিং স্বিদিতি। হে তাত! তাতবন্মাননীয়! মর্ত্যো মবণধর্মা মনুয্যঃ, কিং কৃত্া, 
তপসা, বিদ্যা জানেন বা, শ্রে্ান্ ত্রার্ধাদীন্ লোকান্, লততে। দ্বিদিতি প্রশ্নে। কিং 
কৃত্বেতি সামান্যত; প্রশ্ন, বিষ্যা তপসা বেতি চ বিশেষতঃ প্রশ্নঃ। যেন চ কর্মণা, ক্রমে 
শুভান্ লোকান্ গচ্ছে্, ময়া পৃষ্ট্বম। তদেতৎ সর্বমূ, মে মম সমীপে, য্থাবৎ শংস জহি ॥২১ 

তপইতি। পো বৈধকেশঃ সংপাত্রে দীনম, শমো। বহিবিভ্দিয়নিগ্রহত দমঃ অস্তবিভ্রিয়- 
নিগ্রহচ হীঃ অকার্যাদৌ লজ্জা, আর্জবং সর্বত্রৈব সবলতা, সর্বরভূতেষু অঙ্গৃকম্পা দ্যা চ) 
এতানি সপ্ত, পুংলাম্ তব্গন্ত লোকন্ত, মহাস্তি দ্বাবাণি প্রবেশমার্গাঃ গ্রাণ্তিহেতব ইত্যর্ঘ, 
ইতি সন্তঃ সাধবো ব্দত্তি। পুংস: পুমাংসঃ, তমসা অজ্ঞানেন অভিভূতাঃ সন্তঃ, মানেন 
অহষ্কাবেণ নখন্তি নবকাদৌ গচ্ছস্তি ১ ইত্যপি সন্তঃ সদৈব বস্তি | যট্পদমিদৎ পদ্যম্॥২২। 

ভাঁব্তভাবদীপ্ঃ 
মহাম্তাব, জীষা মে শ্যাদথ প্রজাষেয বিজ্ঞ, মে ভ্ডাদথ কর্ম কুবদীষেতি শ্রষমাণভাযাদিভাঁবং 
ঝোছুিচ্ছা মম নাস্তি, কিন্তু ভূমিং প্রাপ্য নৈক্যমেব সাঁয়িস্তামীতি ভাঁব:1১৯-_২৭ 
এবং স্থুলা সদ্মা্চ দেহীঘ্িবেচিতন্ত দেহিনন্তৎসব্ধাদুৎক্রাস্তিগত্যা গতয়ো দর্গিতাঃ 
লাগতে ন মে বিবঙাভীতি তুচ্ছ, অভুচ্ছ্থনপ্রাপকমুাযং গৃচ্ছতি_ কিং 
শ্বিদিতি। শ্রেষ্ঠান আবৃক্তিশ্ান। তপদা কম্মণা, বিদ্যষা উপাজ্তা বা॥২১। উত্তরমাহ 

তবে, সুস্শবীবাবলম্বী জীব মীভাব গর্ভে প্রবেশ করিয়া চতুষ্পদ, ছিপদ ও 
বপন প্রাণী হইয়া থাকে । অষ্টক! আমি সর্ধবপ্রকারে তোমার নিকট এই সমস্ত 
বলিলাম; পুনবায় কি জিজ্ঞাঁস! কবিবে, বল”॥২০। 

অষ্ক বলিলেন-_“মাননীয় মহাশয়! মান্য কি করিয়! অর্থাৎ তপন্তা বা 
জ্ঞানদাবা ক্রমশঃ পুণ্য লোকে বাইতে পাবে, তাই আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি; আপনি যথানথভাবে সেই সকল বলুন” ॥২১1 



গর্ববণি অস্টসপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ ৯৩৭ 

অধীযানঃ পণ্ডিতং মন্মানো। যো বিদ্যায়! হস্তি বশঃ পবেষাম্। 
তস্থান্তিবন্তশ্চ ভবন্তি লোকা ন চাস্ত তদ্ব্রহ্ম ফলং দদাতি ॥২৩| 

চত্বাবি কণ্মাণ্যভয়ঙ্করাণি ভযং প্রষচ্ছন্তযযথাকৃতানি | 
মানাগ্রিহোত্রমুত মানমৌনং মানেনাধীতমুত মানযজ্ঞঃ ॥২৪॥ 

ভাঁরতকৌমুদী 
“স্তভান্ লোকান্ যেন গচ্ছেৎ ভ্রমেণ” ইত্যনেন পৃষ্টং শুভলোৌকসাধকং কর্খ ব্জুং 

প্রথম, ছুবভিসন্ধিকৃতং কর্ম নিন্দতি অধীযান ইত্যার্দি ছ্বাভ্যাম্। বেদানধীধানঃ, অত- 
এবাত্মানং পণ্ডিতং মন্যমানো যো জনঃ, তষ বিছ্যষা বাঁদেন পবেষাং যশো হত্তি , তস্য 
জনন্ত, পুণ্যা লোকাঃ ্বর্গাদযঃ, অন্তবন্তঃ ক্ষষিণো ভবন্তি। অস্ত জনস্ত, তদধ্যযনঞ্চ কর্ 
রগ ব্রহ্ষপ্রাপ্থিবপম্ অক্ষষং ফলং ন দদাতি ॥২৩| 

চত্বাবীতি। ব্রদ্ষপ্রাপ্তিগ্রতিপাঁদকত্বাৎ অভযন্কবাণ্যপি, চত্বাবি অগ্নিহোত্রাদীনি কর্ধ্াণি, 
অযথাকৃতানি ছুবভিসন্ধ্যাদিনা বিহিতানি সম্তি, ভষং প্রষচ্ছন্তি মৃত্যুভযং জনযস্তি। কানি 

তানীত্যাহ_-মানেন গর্ধেণ কৃতমগ্মিহোত্রং মীনাগ্রিহোত্রম্। উত সমুচ্চযে। মানেন গর্বে 

কৃতং মৌনং মানমৌনম্, মানেন গর্বেণ, অধীতং বেদ্রাধ্যনম, মানেন গর্ধেণ কৃতো যঙ্ঞো 
মানযজ্ঞশ্চ |২৪| 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
সার্ধেন, তপশ্চ দানঞ্চেতি। নশ্যন্তি মানেন তমোহভিভূতাঃ পুংস ইতি। তপ-আদষঃ সপ্ত 
্গস্ত ছ্বাবভূতা অপি পুংসঃ পুকষস্ত মানেনাহমেব শ্রেষ্ট: কর্তেত্যভিমানেন নশ্তত্তি, ঘতত্তে 
তমোহভিভূতা মানরূপেণ তমসাভিভূতাঃ ফণ্টাভূতাঁঃ ॥২২॥ দর্পবতা কৃতমধ্যঘনাদি ন 
মোক্ষোপযোগি, নাপি শ্বদং প্রত্যুত ভ্যাবহমিত্যাহ, দাভ্যাম্__অধীষান ইতি ॥২৩ 

চত্বাবীতি। অত্র অধীত, ব্রঞ্চচাবিণো ধর্শ১) মৌনং যতেঃ, যজ্ঞাপগ্রিহোত্রে ইতবযোদ্যোরপি 

যযাঁতি বলিলেন_“তপন্তা, দান, শম, দম, লজ্জা, সবলতা এবং সর্বভূতে দয়া 
-এই সাতিটাই মানুষেব ব্বর্গলোকেব প্রধান দ্বাব ; একথা সাঁধুগণ বলিবা৷ থাকেন। 
আঁবাব মানুষ অজ্ঞানে অভিভূত হইয়া, অভিমান দ্বাবা বিনষ্ট হয়, ইহাও সাধুগণ 
সর্বদা বলেন ॥২২। 

যে লোক বেদ অধ্যয়নপুরর্বক আপনাকে পণ্ডিত মনে কবিরা সেই বিগ্ভাব 
প্রভাবে অন্তেব যশ নষ্ট কবে, তাহাব ব্বর্গভোগ স্থারী হব না এবং তাহাব সে 

অধ্যয়ন মুক্তিও জন্মীয় না ॥২৩। 

টাবিটা কর্ম মুক্তি জন্মায় বলিযা ভয়নিবাবক হইলেও, অযথাভাবে সেগুলিব 
অনুষ্ঠান কবিলে, সেই কর্মগুলিই মৃত্যুভঘ জন্মাইঘা থাকে । অযথাকৃত সে কর্গুলি 
এই-_অহঙ্কীব কবিয়া অগ্নিহোত্র কবা, অহঙ্কাব কবিযা মৌনী হওযাঁ, অহক্কাব 
কবিষ! বেদ অধ্যয়ন কর! এবং অহঙ্কাৰ কবি! বজ্ঞ কবা ॥২৪। 

১১৮ 



৯৩৮ মহাভারতে 

ন মান্যমাঁনো মুদমাদদীত ন সন্তাপং প্রা যাচ্চাবমানাণ্ু। 

সন্তঃ সতঃ পুজযুন্তীহ লোকে নাসাধবঃ সাধুবুদধিং লভ্তে ॥২৫॥ 

ইতি দগ্ভামিতি ঘজ ইত্যধীয় ইতি ব্রতমৃ। 

ইত্যেতানি ভয়ান্যাহুস্তানি বর্জ্যানি সর্ববশঃ ॥২৬॥ 

যে চাশ্রয়ং বেদয়ন্তে পুবাঁণং মনীষিণৌ মানসমার্গরুদ্ধমূ। 
তন্নিঃ্রেয়ন্তেন সংযোগমেত্য পবাং শান্তিং প্রাপ্য প্রেত্য চেহ ॥২৭॥ 
ইতি শ্রীমহাভারতে শতদাহজ্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাঁদিপর্ববণি 

সম্ভবে উত্তবাযাতে অধ্টসপ্ততিতমে|হুধ্যায়ঃ ॥০) % 

তাঁবতকৌমুদী 
শুভলোৌকসাধকং কর্ম কর্তূং সমবৃত্তিমবলম্বেতেত্যাহ__নেতি। অক্ষষলোককা মো জনঃ, 

সঙ্জনেন মান্তমানঃ সন্নপি, মুদ্মানন্দম, ন আদরদীত, তথা অসজ্জনকৃতাদবমানাৎ সন্তাপং 

ন গ্রাপ্নযাৎ্। যেন হি ইহ লোকে জগতি, সন্তো৷ জনা, সতো৷ জনান্, স্বভাবাদেব পৃজঘস্তি, 
অসাধবশ্চ জনা» সাধুবুদ্ধিং সজজন্পুজনবৃদ্ধিমূ লভন্তে ॥২৫॥ 

ছুবতিসন্ধেঃ কঞ্চিং গ্রকাবমাহ--ইতীতি। ইতি ইযৎ দগ্ভাম্ ইতি গর্ধদানম্। ইতি 
ইযদ্যজে ইতি গর্বযজ্ঞঃ। ইতি ইযৎ অধীষে ইতি গর্বাধ্যযনম। ইতি ইযৎ ব্রত কবোমীতি 
গর্বব্রতম্। ইত্যেতানি চত্বাবি, ভযানি পুণ্যলোকক্ষষভষজনকানি মুনয আহঃ ৷ অতন্তানি 
সর্বশঃ সর্ববখৈব বর্জযানি ॥২৬| 

ইদানীং শুভলোকসাধকং কর্শাহ -ঘ ইতি। যে মনীষিণো জ্ঞানিনশ্চ জনাঃ, মানস- 
মার্গেণ ধ্যানপথেন রুদ্ধং ধৃতং ধ্যানমাত্রগ্যমিত্যর্ঘ, পুবাঁণমনাদিম, জগতামাশ্রধঞ্চ পবমাত্ম- 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
সাঁধাবণে ॥২৪॥ অতো! মানাপমানাদিদন্ৰসহিফ্ুর্ভবেদিত্যাহ- ন মাঁনমান্ত ইতি ॥২৫॥ ইতি 
দদ্চামিতি দাস্তিকম্ত শ্বধর্মপ্রকীশনাভিনযঃ। অতত্তপ-আদি দত্তবিবঞ্জিতং চেক্বোক্ষদ্বাবম্ 

সাধু লোক সম্মান কবিলে সুমুক্ষু লোক আনন্রিত হইবেন না, কিংবা অসং 
লোক অপমান কবিলে দুঃখিত হইবেন না। কাঁবণ, এই জগতে সাধু লোক 
স্বভাবতই অন্ত সাধু লৌকেব সম্মান কবিষা থাকেন এবং অসৎ লৌক কখনও 
সদ্বুদ্ধি লাভ কবে না! ॥২৫। 

'এত দিতেছি” “এত যজ্ঞ করিতেছি”, «এত বেদ অধ্যয়ন কবিতেছি” এবং «এত 
ব্রত কবিতেছি*__এইবপ গর্ববসহকাবে দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন এবং ব্রত কবিলে, তাহাই 
মৃত্যুভয জন্মায় ; অতএব গর্ববসহকাঁবে এই সকল কন্ন কবিবে না ॥২৬। 
টি মানমান্ত১***ন মন্তে মানঃ" 
ভি সিং রাত র হিরা ইতি 



উনাশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ 

অষ্টক উবাচ। 
চবন্ গৃহস্থঃ কথমেতি ধর্্মান্ কথং ভি্ষুঃ কথমাচার্য্যকর্ম্া | 
বানপরস্ঃ সপথে সম্িবিক বিকট বহুনতম্মিন্ সম্প্রতি বেদযস্তি ॥১| 

ভাবতকৌমুদী 
নম্, বেদযন্তে সাধুভাবেন জানন্তি; তদ্ধেদনমেব নিঃশ্রেষঃ পবমমন্বলম্। যেন হি তেন 
বোনেন হেতুনা, তেন পবমাত্বনা সহ সংযোগম্, এত্য প্রাপ্য, প্রেত্য পবলোকে, ইহ 
লোকে চ, পবাঁং শান্তিম্ প্রপ্রযুস্তে মনীবিণ ইভ্যর্থঃ 1২৭ 

ইতি মহামহোপাধ্যাব-ভাব্তাচার্ধ্য শ্রহবিদাসসিদধীস্তবাগীশভট্ট।চার্ধ্যাবিবচিতাঁধাং মহাভাবত- 
টাকাবাং ভাবতকৌদুদীসমাখ্যাযামাদিপর্ধ্বণি সম্ভবে অষ্টসপ্ততিতমোহ্ধ্যাযঃ ০ 

চবন্নিতি। চবন্ ব্রচর্ধ্যমন্গতিষ্টন্ ব্র্গচাবীত্যর্থঃ, কথং কেন প্রকাবেণ, ধন্মান এতি 

প্রীপ্পোতি। গৃহস্থঃ কথং ধন্মানেতি। আচার্যকর্মা বেদব্যাখ্যাতা ভিক্ষৃঃ কথং ধন্মানেতি। 

সৎপথে সন্নিবিষ্ঃ স্থিতো বীনপ্রস্থশ্চ কখং ধর্মানেতি। সম্প্রতি অসম্মিন্ ধর্মে ব্ষিষে, 

ব্হবে ধর্দজ্ঞাঃ, বুনি বিবিধানি ম্তানি, বেদঘন্তি জ্ঞাপবস্তি। অতন্তত্বাববৌধার্থ, ত্বযি 
প্রশ্ন ইতি ভাবঃ ॥১1 

ক আচ আপ শী 

ভাবতভাবদীপঃ 
ৃষ্টে তপসন্ততরাবাছুপকাবকত্বমুক্তা বিছ্যাধাঃ সাক্গাদেব তথ্প্রাপকত্বমাহ যে চেতি। মনীষিণো 
মনোনিগ্রহশীশন্ত প্রমাতৃবাশ্রবং স্থাধ্যাপাধিষ্নম্।  পুবাণং পুবাপি নবং কুটস্থমূ 
কাঁধ্যকাঁবণবদ্ধিকাবি ন ভবতীত্যর্থ। মানসন্ত মার্গঃ পবাক্প্রাবণ্য,ৎ তেন রুদ্ধমাবৃতং 

যদ্বত্ত বিদ্বাংসো বেদবন্তে বিদন্তি, স্বার্থে ণিচ১ ণতমেবৈকং জানথ আত্মানং ন চেদ্বেদী- 
মহতী বিনটিং, নিফলং নিক্িষং শান্ত”মিত্যাগ্াগমেনাহ্মানান্থভবাভ্যাঞ্চ জানন্তি। তদন্ত বো 

যুক্সাকং শ্রেষঃ। য্মাত্েন ব্রহ্ষণা সংযোগমেত্য এক্যং প্রাপ্য পবাং শান্তিং কেবল্যং প্রাপ্ুত্তে । 
ইহ জীবত্যেব দেহে। প্রেত্য দেহাভিমানাদ্বুখাষ। তথাচ শ্রুতিঃ_-প্শবীবাৎ সমুখাষ পবং 

জ্োতিকপসম্পদ্ভ স্বেন বপেণাভিনিষ্পগ্ধতে” ইতি ॥২৭ 
ইতি শ্রীমহীভাঁরতে আদিপর্ববণি নৈলকগ্ঠীযে ভাবতভাবদীপে অষ্টসপ্ততিতমোহধ্যাষঃ ॥-৮ 

যে সকল জ্ঞানী, একমাত্র ধ্যানগম্য, অনাদি, অনন্ত এবং জগতের আশ্রয় 

পবমাত্মাকে ধ্যান কবেন, তাহাদেব সেই ধ্যানই পবম মঙ্গল। কেন না, তাহাবা সেই 

ধ্যানেব বলে সেই পবমাত্বাৰ সহিত সম্মিলিত হইয়া, ইহলোকে ও পবলোকে পবম 

শাস্তি লাভ কবিয়া থাকেন” ॥২৭॥ 

(১)-'কথমারধ্যকর্মা-*। 



৯৪৩ মহাভারতে আদি- 

যষাতিরুবাচ। 

আহুতাধ্যায়ী গুরুকর্ধন্যচোগ্ঠঃ পুর্বোথায়ী চরমধ্গেপশায়ী। 
সৃদর্ান্তে। ধুতিমানপ্রমঃ স্বাধ্যায়শীলঃ সিধ্যতি ব্রন্মচারী ॥২। 
ধন্মাগতং প্রাপ্য ধনং যজেত দগ্ভাৎ সদৈবাতিথীন্ ভোজয়েচ্চ। 
অনাদদানশ্চ পরৈরদভভং সৈষা গৃহস্থোপনিষৎ পুরাণী ॥৩ 
্বীর্ধ্যজীবী বৃজিনানিরৃতো দাতা পরেভ্যে৷ ন পরোপতাগী। 
তাঘৃঙঝনিঃ সিদ্ধিমুপৈতি মুখ্যাং বদন্নরণ্যে নিয়তাহাবচেটঃ 08 

ভাবতকৌমুদী | 
্র্নচাবিণে! ধর্মপ্রাপ্তিমাহ -আইহ্তেতি। গুরুণা অধ্যয়নাষ আইহ্তঃ সন্নধীত ইতি 

আইতাধ্যায়ী , গুরোর্োরক্ষণাদিকর্ন্থ, অচোগ্ো গুরুণা অপ্রে্তঃ অপি তু স্বযমেব প্রবৃতো 
তবে, গুরোঃ পূর্বমু্িষ্ঠতি নিদ্ডাতে জাগর্তাতি পূর্ববোথাধী ) চবসং গুবোঃ পরঞচ, উপশেত 
ইতি উপশায়ী, মৃদু: কোমলম্বভাবঃ, দন্ত ইন্্িঘ'মনশালী, ধৃতিমান্ ধৈর্্যবান্, অপ্রমন্ত 

সরবকার্ধোু, সাবধান প্রধানতঃ শ্বাধ্যায়শীলশ্চ ক্রক্ষচারী, সিধ্যতি। ব্রষচযধর্মান 
লভতে ॥২| 

' গৃহসস্ত ধর্দপ্রাপ্থিমাহ-ধর্দেতি। গৃহস্থ ধর্ণেণ ন্াঁষেন আগতমজিতং ধনম্ প্রাপ্য 
আদায়, যজেত দৃগ্চ্চ, লদৈব অতিথীন্ ভোজয়েচ্চ, পরৈবদত্তং ভ্রব্যম্, অনাদদীনশ্চ ভবেৎ 
কুতাপি চৌর্ধ্যং ন কৃর্যাদিত্যর্থ:। সৈযা পুবাণী চিবশ্ুনী, গৃহস্থানামুপনিষৎ ধর্শতবপ্রতি- 
পাঁদকবাকাম্॥৩ 

'চরন্ গৃহস্থ” ইত্যাণ্টকবচনন্থপাঠক্রমাপেক্ষ্যা। প্বনী ভূত্া প্রত্রজেৎ” ইতি স্তে 
ভারতভাবদীপঃ 

চবনিতি। অন্মিন্ ধর্শে ব্ষিষে বনি প্রান্তিথাবানি বেদযত্তি টবদিকাঃ ॥১1 *চন্বাবি 
কর্মাগাতব্ববাণী”তি_ আশ্রমকর্ণামভঘন্বতমুক্রম, তদেব বিস্তবেণীহ--আইতাধ্যধীত্যাদিনা 

অষ্টক বলিলেন_-্্ম্ষচারী, গৃহস্থ, ভিক্ষু ও বানপ্রস্ছ_ইহারা সংপবে বাকিয় 
কি প্রকাবে ধর্দলাভ কবিতে পাবেন? এবিষয়ে নানা লোক নানাপ্রকার মত 
প্রকাশ করিয়া থাকেন” ॥১॥ 

ষযাতি বলিলেন--“গুরু অধ্যয়নের জন্য আহ্বান করিলেই ব্রহ্মচারী অধ্যয়ন 
কবিবে, গুকব আদেশ ব্যতীত ্বত: প্রবৃত্ত হইয়া গুকর কার্য কবিবে ; গুকৰ পূর্বে 
নিদ্রা হইতে উঠিবে এবং গুকব পরে শয়ন করিবে, কোমলব্মভাব হইবে, ইন্দ্রিয়- গুলিকে দমনে রাখিবে, ধৈর্যশীল ও সাবধান হইবে এবং প্রধান্ভাবে অধ্যয়ন 
করিবে ; এইবপ হইলেই ত্ন্মচারী ধর্ম সিদ্িলাভ করিতে পারে ॥২॥ 

গৃহস্থ ন্যায়াজিত ধন লইয়া যজ্ঞ ও দান করিবে, সর্বদাই অতিথি ভোঁজন 
করাইবে এবং অন্যের অদত্ত ধন গ্রহণ কবিবে না; ইহাই গৃহস্থধর্মসন্বন্ধে প্রাচীন 

উপ 

প্রমণবাক্য ॥৩। 



পর্বণি উনাশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ ৯৪১ 

অশিল্পজীবী গুণবাংশ্চৈব নিত্যং জিতেন্তরিয়ঃ সর্ববতো বিপ্রযুক্তঃ | 
অনোকশায়ী লঘুরলপ প্রচাবপ্চরন্ দেশানেকচবঃ স ভিন্কুঃ ॥৫] 

বাত্র্যা ষয়া বাঁভিজিতাশ্চ লোকা ভবন্তি কামাভিজিতাঃ সুখাশ্চ | 
তামেব বাত্রিং প্রযতেত বিদ্বান্ অরণ্যসংস্থে! ভবিতুং যতাত্মা ॥৬| 

০ ১৪৪ আশি পপসপপীসিাপীস পিপিপি পপি | শি শি 

ভাঁবতকৌমুদী 
শীবক্রমস্ত বলবত্বাতিক্ষৌঃ পুর্ব্ং বাঁনগ্রস্থম্ত ধর্মমাহ-_স্ববীর্য্যেতি। স্ববীর্যেণ নিজচেইবা 

আঁনীতেনৈৰ ফলাদিনা জীবতীতি ন্ববীর্যজীবী, বৃজিনাৎ সর্বন্মাদেৰ পীপানিবৃত্ত, পবেভ্যো 
দাতা, ন পবোপতাপী, নিষতে নিদ্দিষ্টে আহাবচেষ্টে ভোঁজনব্যবহাঁবৌ যস্ত অঃ তাদুক্ 
অরণ্যে বসন্ ষুনির্বানপ্রস্থঃ, মুখ্যাং পূর্ববাশ্রমদ্যাপেক্ষা প্রধানাম্, ধর্মসিদ্ধিমূপৈতি 19 

ইদানীং ভিক্ুধর্মমাহ--অশিল্পেতি। নিত্যমিতি স্বত্রীন্বতি। স্ ভিক্ছুঃ। অশিল্পজীবী 

কেনীপি শিল্পকন্মণী জীবিকা ন নির্বাহযেৎ। গ্রণবান্ দযাশৌচাদিমান্, জিতেজ্িত 
সর্বতঃ সর্বশ্মাদেব ভোগাঘিপ্রযুক্তো নিবৃত্ত, অনোকশাধী কন্সিন্নপি গৃহে ন শষীত, ওকসঃ 
সলোপ আর্ধ: লঘুঃ পরিচ্ছদাছভাবাঙীরহীনঃ, একচর একাক্যেব বহুন্ দেশান্ চবন্নপি, 
'নিত্যম্ অন্পপ্রচাবঃ অল্পদেশগামী ভবে 1৫1 

চতুর্ণীমাশ্রমাণীং সামান্ততঃ প্রত্যেকধরন্খীনভিধাঁষেদীনীং বাঁনপ্রস্থস্ত বিশেষধর্শমমভিধর্তে_ 
ভাঁরতভাবদীপঃ 

|২--৪ অনোঁকশাষী শুন্াগাবদেবাঁলকুলালশালাদৌ গৃহস্থাগাবভিন্নে স্থানে শখীত, ওক 
ইতি সলোপ আর । লঘুঃ পৰিগ্রহশূন্তঃ॥৫। "্যদহবেব বিবজেৎ্, তদহবেৰ প্রব্রজে”দিতি 
অত্যুক্ত, পবিগ্রহত্যাগকাঁলমাহ-বাত্র্যেতি। লোক্যন্ত ইতি লোকাঃ শব্দাগ্তা বিষযা যষৈব 
রাজ্যা যদৈবাভিজিতাত্তচ্ছীকৃতাঃ সুথাঃ সুখাবহা অপি, কামাভিজিতা বশবপ্তিনোৎপি, তামেব 
বাত্রিং তদৈব সর্বপবিগ্রহং সন্যস্তাবণ্যসংস্থঃ 3 “অথ যদবপ্যাফনমিত্যাচক্ষতে ব্র্নর্ধাযেব 
তদবরশ্চ হ বৈণ্যশ্চর্ণবৌ ব্রহ্মলৌকে তৃতীয়স্তামিতো দিবি” ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধাং ব্রশ্মনিষ্ঠাং 

বানগ্রস্থাশ্রমী লোক আপন চেষ্টায় ফল-মূলাদি আনযন করিয়া, তাহ! দ্বারাই 
জীবিকানির্র্বাহ করিবেন, সমস্ত পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকিবেন, অন্ত লোককে দান 

কবিবেন ; কিন্তু অন্যের ভুঃখ জন্মাইবেন না এবং আহার ও ব্যবহার যে কোন ভাবে 
নির্দিষ্ট রাখিবেন ; এইরূপ বনবাসী মুনিই প্রধান ধর্দমসিদ্ধি লাভ কবিয়া থাকেন 791 

আর, ভিক্ষু লোক কোন শিল্পকাধ্য বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন না, 
দধাগ্রভৃতি গুণশালী হইবেন, সর্বদা জিতেন্দ্রিয় থাকিবেন, সর্ধবপ্রকাব ভোগশূন্ত 

হইবেন, কোন গৃহে শয়ন কবিবেন না, পকিচ্ছদপ্রভৃতি না থাঁকায হাঁল্্কা থাকিবেন 
এবং একাকী বহু দেশে বিচরণ করিতে থাঁকিয়াও দৈনিক অল্প বিচবণই 
কবিবেন ॥৫॥ 

(৫)”"অলৌকশাধী--.। (৬)-.কাঁমাভিজিতাশচ মুখযা:-. । 



৯৪২ মহাভারতে আদি- 

দশৈব পুর্ববান্ দশ চাঁপরাংস্চ জ্ঞাতীনথাত্বানমৈকবিংশমৃ। 
অরণ্যবাঁসী স্থকৃতে দধাতি বিমুচ্যাবিণ্যে ব্বশরীরধাতুন্ ॥৭॥ 

অব্টক উবাঁচ। 

কতি স্বিদেব মুনয়ঃ কতি মৌনানি চাপ্যুত। 

তবস্তীতি তদাচক্ষ, শ্রোতুমিচ্ছামহে বন্নম্ ॥৮॥ 

যযাতিরুবাচি। 

অরণ্যে বসতো! ঘস্ত গ্রামো ভবতি পৃষ্ঠতঃ | 
গ্রীমে বা বসতোহ্বণযং স মুনিঃ স্যাজ্জনাধিপ ! ॥৯॥ 

ভাবতকৌ মুদী 
বাত্যেতি। লোকা গৃহস্থ্নাঃ ঘষা বাত্রা, ইন্দিষৈবভিজিতাঃ কাঁমেন অভিজিতাশ্চ বা 
সন্তঃ, খা অভীষ্টন্খভোগিনো ভবস্তি , অবশ্যসংস্থো বানপ্রস্থত্ব যতাত্মা নিগৃহীতমনাঃ সন্, 
তামেব বান্জিং প্রাপ্য, বিছ্ান্ তত্বজ্ঞানবান্, ভবিতুং প্রধতেত 1৬| 

নন্নু তখকবণে অস্ত কিং কলমিত্যাহ--দশেতি। অবণ্যবাসী উক্তবপো বানিপ্রস্থত 

তশ্থিন্নবণ্যে, স্বশবীবধাতুন্ বসাদিধাতৃঘটিতং ব্বশরীবমিত্যর্থ, বিমুচ্য বিহাঁষ, পির্রাদীন্ 
পর্ব্ধান্ দশ জ্ঞতীন্, অথ পুত্রাদ্বীন্ অপবান্ দশ জ্াতীংশ্চ, অথ এতেঘামেকবিংশম্ আত্মানঞ 
স্কতে অসাঁধাবণধর্ধে, দধাতি যোজযতি ॥৭॥ 

অথ বাঁনপ্রস্থতিক্ষপ্রস্তাবেনৈব মুনিপ্রস্তাবাততৎসামান্তস্ত চাঁবগমাৎ কেবলং তপ্তেদান্ 
পৃচ্ছতি কতীতি। স্বিৎ প্রশ্নে । কতি কতিবিধাঃ। মৌনানি মুনিধর্শা্চ, কতি কতিবিধাঁনি 1৮ 

ভাঁরতভাবদীপঃ 
কর্তং যতেতেত্যর্থ ॥৬। অবশ্যবাঁসী হার্দবরষনিষ্ঠস্তত্রৈৰ হার্দশবীবধাতুন্ স্থুলস্থ্মভূতবপান্ 
বিমূচ্য প্রবিলাপ্য তমপি হার, নুকতে নিলে ব্রদ্মণি “তন্মাভিৎ সুকুতসুচ্যতে” ইতি শ্রুতি- 
প্রসিদ্ধে চিদ্বেকরসে দধাতি প্রবিনাপষতি 1 সর্বেধাশ্রমেযু সিদ্ধিবস্তীত্যক্তম, রাত্রযা 
যখেতি সম্্াসে চাত্যাদবো দশিতস্তৎ কিং তত্রৈৰ মোক্ষোহস্তি, উতাশ্রমান্তবেঘগীতি 

গৃহস্থ লোক যে কোন ইন্জ্রিয়ে আসক্ত হইয়া অথব! কামে আসক্ত থাকিয়া যে 
রাত্রিতে নানাবিধ সখ ভোগ করিয়া থাকে , বানপ্রন্থ লোক সেই রাত্রিতেই 
সংযতচিন্ত হইয়! তত্ৃজ্ঞান লাভ কবিবার চেষ্টা কবিবেন ॥৬| 

এইবপ বানপ্রস্থ হইতে পাঁবিলে, সে লোক বনমধ্যে দেহত্যাঁগ করিষ! পিতা 
প্রভৃতি পূর্ব্বের দশ পুকষ; পুত্রপ্রভৃতি পবের দশ পুকষ এবং নিজে-_এই একুশ 
পুকষকে অসাধাঁবণ ধর্মশীলী করিতে পারেন” ॥৭। 

অষ্টক জিজ্ঞাসা করিলেন_মুনি কয় প্রকার, 'মৌনই বা! কয় প্রকার হইয়া 
থাকে $ তাহা আপনি বলুন, আমব! শুনিতে ইচ্ছা ব্রি | 

(৭) “-স্বশবীবধাতুম্। 

ক 



পর্ববণি উনাশীতিতমোহ্ধ্যাফঃ | ৯৪৩ 

অফ্টক উবাঁচ। 
কথং স্বিদ্বসতোহবণ্যে গ্রামো ভবতি পুষ্ঠতঃ | 
গ্রামে বা বসতোহরণ্যং কথং ভবতি পুষ্ঠিতঃ ॥১০॥ 

যযাতিরুবাচ। 

ন গ্রাম্যাধুযুপযুগ্জীত য আবণ্যো মুনির্ভবেৎ | 
তথাস্ত বসতোহবণ্যে গ্রামে ভবতি পৃষ্ঠতঃ ॥১১। 

অনগ্রিবনিকেতশ্চাপ্যগোত্রচবণে মুনিঃ | 

কৌপীনাচ্ছাদনং যাঁবভাবদিচ্ছেচ্চ চীববম্ ॥১২॥ 
শপ শপ আপ পাপা ৯ ক শপ 

ভাঁবতকৌমুদী 

“ছুঃখেষনুঘিক্নমনাঃ জুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বীতবাঁগভযক্রৌধঃ স্থিতধীমুর্নিরুচ্যতে ॥* ইতি 
মুনিসামান্তলক্ষণৎ বক্ষ্যতে » তত্ডেদাবাহ_-অবণ্য ইতি। এতদ্বিববণং চিজ 1৯ 

উক্তবচনস্ত তাৎপর্্যং পৃচ্ছতি--কথমিতি । অবণ্যে ববতো জনম্ত ॥১০ 
প্রথম, প্রকাবং বিবুণোতি_নেতি। যো জন আবণ্যো ছা মুনির্ভবে্, সঃ 

এ্াম্যাণি ফলমূলাদীনি, ন উপযুক্ধীত ন তক্ষষেৎ। তথা তেনৈব প্রকাবেণ, অবশ্যে বসতঃ 
অস্ত জনস্ত, গ্রামঃ পৃষ্ঠতো৷ ভবতি, পৃষ্ঠবদেব দৃষ্ট্যগোঁচবীকৃতত্বাদিতি ভাঁঝঃ ॥১১| 

দ্বিতীষং প্রকাবং বিবৃণোতি যুগ্ধকেন অনগ্লিবিতি। অননগ্নিঃ অগ্নিহোত্রবহিত* অনিকেতো 

গৃহততরতলাগ্াজিত;, ন বিছ্বেতে গোত্রচবণৌ বংশদ্বাবা পবিচযো বেদশাখাবিশেষদাধা 
ভারতভাবদীপঃ 

সংশযানিঃ গৃচ্ছতি--কতীতি। মুনযো৷ মোদ্সিণঃ । মৌনানি মোক্ষমার্গাঃ ॥৮| যোগী জানী 
চেতি দো মুনী ইত্যাহ-_-অবণ্য ইতি। অবণ্যে বসতোহন্তনিষ্টন্ত যৌগিনো গ্রামো বাহ্ং 
বন্ত পৃষ্ঠতঃ সমীপত এব ভবতি, যৌগপ্রভাবাৎ সর্বস্তান্ীত্যর্থট। গ্রামে লোকে বসতে। 

মাযাপুরদশিন ইব ছিচন্্রন্যাষেন তদ্াধেনা ধিষ্ানদৃষ্টিনিত্যমপ্রমুখিতান্তীত্যর্থঃ ॥৯। ছধমপ্যেত- 
দশচর্্যমিতি মত্বা পৃচ্ছতি-কথমিতি ॥১০॥ আদ. তীব্রবৈবাগ্যপূ্বকং যোগমভ্যস্ততঃ 
স্থলভমিত্যাহ--ন গ্রাম্যমিতি 1১১। দ্বিতীষং বিবেকিনঃ সন্াসিনঃ জুল্ভমিত্যাহ--অনগ্রি- 

রনিকেত ইতি। অনগ্রিঃ সন্্যাী, অনিকেতঃ কুটাচকব্যাবৃত্তঃ পবমহংসঃ, অতএবাগোত্রচবণো 

বযাঁতি বলিলেন__“অষ্টক | যিনি বনে বাঁস কবেন, গ্রীম পিঠেব দিকে থাকে, 
তিনি একপ্রকাব মুনি$ আব যিনি গ্রামে বাস কবেন, বন পিঠেব দিকে থাকে, 
তিনি দ্বিতীষপ্রকাঁব মুনি” ॥৯| 

অষ্টক কহিলেন-_বনবাসীব পিঠের দিকে গ্রাম থাকে এবং গ্রামবাসীব পিঠেব 

দিকে বন থাকে ? ইহাব তাৎপর্ধ্য কি ?” 0১০ 
যযাতি বলিলেন-_“যিনি বনবাসী মুনি হইবেন, তিনি গ্রাম্য ফল-মূলাদি 

রে কবিবেন না। সেই ভাঁবে বনে বাঁস কবিলেই, গ্রাম তীহাঁব পিঠেব দিকে 
॥১১॥ ঁ 



4৯88 মহাভাবতে আঁদি- 

যাবৎ প্রাণাভিসন্ধানং তাবদিচ্ছেচ্চ ভোজনম্ | 

তথাহস্ত বসতো গ্রামেহবণ্যং ভবতি পুষ্ঠতঃ ॥১৩॥ (ুগ্মকম্ট 
যস্ত কামান্ পবিত্যজ্য ত্যক্তকন্মী জিতেক্দ্িয়ঃ | 

আতিষ্েচ্চ মুনিমোঁনং স লোকে সিদ্দিমাগ্ধ য়া ॥১৪॥ 
ধৌঁতদন্তং কৃতনখং সদা স্লাতমল্কতমৃ। 
অসিতং সিতকন্মীণং কল্তমহতি নাচিতুম্ ॥১৫॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 

পবিচযশ্চ যস্ত স তাঁদুশো মুনিঃঃ যাবৎ কৌগীনেন আচ্ছাদ্নং সম্ভবতি, তাঁবদেব চীববং 
জীর্ণবনত্রম, পবিধাতুমিচ্ছেৎ, ন পুনভ্ততো বৃহৎ। যাঁবদ্যাবতা ভোজনেন, প্রাণানাম্ অভি- 

সন্ধানং বক্ষণেচ্ছা সম্পন্ভতে, তাবন্তোজনমেব ইচ্ছে, ন পুনস্ততোহধিকম্। তথা তেন 

* প্রকাবেণ, গ্রামে বসতঃ অস্ত জনম্ত, অবশ্যং পৃষ্ঠতো ভবতি, পৃষ্ঠবদেব নিবপেক্ষীরুতত্বা- 
দিত্যাশযঃ। এতেন গ্রাম্যোহপি মুনিঃ সম্ভবতীতি দশিতম্ ॥১২-_-১৩| 

তৃতীযং প্রকাঁবমাহ-__য ইতি। যস্ত, কামান্ বিষষাঁভিলাষান্ পবিত্যজ্য, ত্যক্তানি নিত্য- 

নৈমিত্তিককীম্যক্দীণি যেন সঃ) জিতেন্দ্িষশ্চ সন, মৌনমত আতিষ্ঠেষ অব্লঘ্েত, স 
মুনির্লোকে মোক্ষস্ত সিদ্ধিমাপ্রযাৎ ॥১৪| 

চতুর্থ, প্রকাবং দর্শখতি-ধৌতেতি। ধোঁতদন্তম, কৃত্তনথং কৃতক্ষৌবমিতয্ঘ সদা 
_্সাতম্ অলঙ্কৃতঞ্চ, অস্তিং ব্ণতঃ কষ্চমপি, সিতকম্মাণং ধ্যানধাবণাদিবিশ্তদ্ধকন্মীণমূ। তং 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
গৌত্রং জন্মবংশশ্চবণং বিষ্তাবংশস্তদ্যপদেশশূন্যঃ । কৌপীনেতি শ্পষ্টার্থম্ ॥১২। এব্রকাবেণ 

গ্রামেঘপি বদতো বিবেকিনোহ্বণ্যমেব সমীপেহস্তীত্যাহ-_তথাহস্তেতি ॥১৩| ত্যক্তকর্শা 

জিতেক্িযো মৌনং যোগবিবেকান্যতব্দভ্যন্তন্ সিধ্যতীত্যাহ-_যন্তিতি ॥১৪। ধৌঁত্যন্ত' 
শুদধাহাবম্, “আহাবশুদ্দৌ৷ সব্বশুদ্ধিঃ, ইতি শ্রতেম্তদপেক্ষণীৎ কৃত্তনখং ত্যক্তহিংসাসাধনমূ। 
অতএব সদান্সাতং নিত্যং ত্দ্ধচিন্তম। অলম্কতং যোগৈশবর্যেণ শমাদিনা চ। অদিতং 
বাসনীবন্ধশ্ন্তমা। পিতকন্মীণৎ হিংসাযুক্তং ধর্শমপি ত্যজন্তমূ। “যং ষং লোকং মনসা 

সংবিভাতি বিশুদ্ধসত্বঃ কাঁম্যতে যাঁস্চ কামান্। তং তং লোৌকং জযতে তাংশ্চ কামাং 

্তম্াদাত্মুজ্ঞ, হচ্চটযে্ুতিকাম:|” ইতি শ্রুতেঃ সর্বোহপি তমচ্চিতুমহ্তীতি ॥১৫। মন্দাধি- ১১ 

আব, ধিনি অগ্নিহোত্রী নহেন, গৃহে থাকেন না, বংশ বা বেদশীখা উল্লেখ করিয়া 
নিজেব পরিচয় দেন না, কৌগীনদাবা৷ যতটুকু স্থান আবৃত হইতে পাবে, ততটুকু জীর্ণ 
বন্ধই ধাবণ কবেন এবং যতটুকু ভোজনে প্রাণ বক্ষা হয়, ততটুকুমাত্র ভোজন কবেন? 
এইভাবে গ্রামে বাস কবিলেই, বন তাহাব পিঠেব দিকে থাকে ॥১২--১৩ 

ধিনি বিষয়াভিলাষ এবং নিত্য; নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, আব 
জিতেন্দ্রিয় হইয়া মৌন অবলম্বন করেন, তিনি সিদ্ধিলাভ করেন ॥১৪॥ 

৬ শত ও পা পা অপ 



পর্ববণি উনাশীতিতমোহধ্যায়ঃ। ৯৪৫ 

তপস! কশিতঃ ক্ষামঃ ক্ষীণমাংসাস্থিশোণিতঃ | 
সচ লোকমিমং জিত্বা লোকং বিজর়তে পবমূ ॥১৬॥ 
ঘদা ভবতি নির্ঘন্দো মুনিমৌন্নং সমাশ্রিতঃ| 
অথ লোকমিমং জিত্বা লোকং বিজয়তে পবমূ ॥১৭॥ 

আস্তেন তু যদাহারং গোবন্ম গযতে মুনিঃ। 
অথাস্ত লোকঃ সর্ব্বোহয়ং সোহমৃতত্বায় কল্নতে ॥১৮॥ 

ইতি শ্ত্রীমহাভাবতে শতসাহজ্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ববণি 
সম্ভবে উত্তরযাষাতে উনাশীতিতমোইধ্যাষঃ 1০1 *% 

শশা ভি আপ 

ভাঁরতকৌমুদী 

গৃহস্থবদেশমপি মুনিমচ কো জনো নাচ্চিতুমর্থতি, অপি তু সর্ব এব, বন্ততো মুনিত্বা 
দিত্যাশযঃ ॥১৫| 

_ পঞ্চমং প্রকাবং জতে_তপসেতি। ঘঃ তপসা ক্ষীণমাংসাস্থিশোণিত, অতএব ক্ষামঃ 

ক্সীণদেহ, অতএব চ কশিতঃ কৃশীকৃতঃ , স মুনিঃ, ইমং মর্ভ্যং লোকং জিত্বা, পবং স্বর্গাদিং 
লোকমপি বিজযতে |১৬| 

ষ্টং প্রকারমীহ-_যদ্দেতি। দা মৌনং সমাশ্রিতো মুনিঃ নিদ্দঃ সথখ-ছঃখ-শীতোফাদি- 
বিবোধিদবন্বশূন্তো ভবতি তৎ্সহনযোগ্যো ভব্তীত্যর্থ । এতেন মৌনন্তাপি পূর্বেণ সহ 
দৈবিধ্যমুক্তমিতি ন “কতি মৌনানি” ইতি প্রশস্ত নিরুত্তবতাঁপত্তিঃ 1১৭ 

সপ্তম প্রকাবং দর্শযতি__আস্তেনেতি। যদা মুনিঃ, গোবদেব আস্তেন মুখেন আহাবং 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
কারিণ| কামাঁদিজযাঁষ তপোহপি বর্তব্যমিত্যাহ-তপসেতি। ইমং বৈরাগ্যেণ জিত্বা তুচ্ছ 

কতং পরং শ্বর্গং বিজযতে প্রাপ্পোতি ॥১৬| মধ্যমং প্রতি প্রাহ__ য্দা তু নিন: হুখছখ- 
মানাপমানাদিদবন্ছুঃখবহিতো মৌনং সমাস্থিতো ধ্যানমন্তিষ্ঠন্নিমং লোকং জিত্বা প্রবিলাপ্য 
পবং লোকং বর্ম বিজষতে প্রাপ্োতি ॥১৭॥ উত্তমং প্রতি প্রাহ-_আস্তেনেতি। মুখে- 

যিনি দন্ত প্রক্ষালন ও ক্ষৌবকর্্ম কবিয়া এবং সর্বদা স্নান ও অলঙ্কৃত 
থাকিয়া, আকারে কৃষ্ণবর্ণ হইযাঁও নিন্মল ধ্যান-ধাবণা প্রভৃতি কবেন, কে 
তাহাব সেবা করে না ?॥১৫। 

তপস্তা করিতে থাকাঁষ ধাহাঁব মাংস, অস্থি ও বক্ত ক্ষয় পাইয়া যাওয়ায় 
শবীবও ক্ষয় পাইয়া কৃশ হইযা যায, তিনি ইহলোক জয় কবিষ! পবলোকও 
জষ কবিতে পাবেন ॥১৬॥ 

মৌনাবলম্বী মুনি যখন সুখ-ছুঃখাদিদবন্দসহিষণত হইতে পাবেন, তখন তিনি 
জয় কবিয়া, পবলোকও জঘ কবিতে পাবেন ॥১৭॥ 

১৮ শ্লৌকাৎ পবং চত্বাবঃ শ্লোকা দান্সিণাত্যপুতস্তকে অধিকা দৃযন্তে | * «***একনবতি- 

তমৌহধ্যায%, «* উননবতিতমোহধ্যাষ+, “**পঞ্চাশীতিতমোহধ্যাষঃ, ইতি পাঠিভেদাঃ । 
১১৯ 



অশীতিতমোহধ্যায়ঃ। 

অধ্টক উবাচ। 

কতবস্তেতয়োঃ পুর্ববং দেবানামেতি সাত্মতাম্ । 

উভয়ৌর্ধাবতো! বাঁজন্! সূর্য্যাচন্দ্রমসোরিব ॥১॥ 

ভাবতকৌমুদী 
গ্রহীতুং মুগঘতে ন পুনর্হন্তেন ধৃত্বেতি ভাঁঝঃ। অথবা গোবদেব আশ্তেন অপেক্ষিতমাহার- 

মেৰ মৃগধতে, ন পুনস্তদ্রসান্বাদামোদাঁযাঁপি যততে , অথ তদা অস্ত মুনেঃ অং স্বর্গাদি: সর্কো 
লোঁকঃ সম্পদ্ভতে ১ স চ মুনি অমৃতত্বায় মোক্ষায, কল্পতে শরোতি 1১৮| 

ইতি মহামহোঁপাঁধ্যাষ-ভাঁবতীচার্য্য-শ্রীহবিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভ্ীচার্যযবিবচিতাঁাং মহাঁভাবত- 
টাকাযাং ভাঁবতকৌমুদীসমাখ্যাামাদিপর্ববণি সম্ভবে উনাশিতিতমোহধ্যাষঃ 1০1 

22 

গ্রথমোক্তযোমূন্তোবস্থতবস্ত প্রীধান্তং পুচ্ছতি--কতব ইতি। হে বাঁজন্্! গগনমতি, 
ত্রমিতুং ধাঁবতৌঃ সুর্্যাচন্্রমসোবিব তেজীযসৌ, ধাবতৌধুরক্তিলাভাষ সবিশেষং ঘতমানযোঃ 
এতযৌঃ কপালাধিকবণন্তাযাৎ “অবণ্যে বসতো যন্ত” ইত্যাদিনা প্রথমোক্তযোঃ উভযোমুন্তো- 
মধ্যে, কতবে৷ মুনিঃ, পূর্ব্বম দেবানাং প্রাধান্তা্ ব্রন্ষবিষ্শিবানাম্ঃ সাতুতাং জীবনুক্তযারিনা 
সাদৃশ্টম, এতি প্রাপ্ধোতি 1১1 

ভাবতভাঁবদীপঃ 
নৈবাহাবং মৃগযতে, ন তু বসে সঙ্জতে। এবং স্বপ্রবালস্তনপানবদিষষান্ গৃরুন্নপি ন গৃহীত, 
্রত্যন্াত্রনিষটত্বাৎ, প্শচক্ষুবচক্ষুবিব” ইত্যাদিশ্রুতে: ৷ “অথাস্ত লোকঃ সর্ধোহ্যমাত্মাঁ ভবতি, 
সর্ববস্তাঁত্মা ভবতি” ইতি শ্রুতেঃ। অতঃ সোহ্মৃতত্বীয় কল্পতে ॥১৮] 

ইতি শ্রীমহাভীবতে আদিপর্বণি নৈলকষ্ঠীষে ভাবতভাবদীপে উনাশীতিতমোহ্ধ্যাষঃ ।৭৯| 
সস ১ ০ 

কতব ইতি। এতযোর্োগিজ্ঞানিনোর্মধ্যে দেবানাং সাত্ুতাং ব্রহ্ষগ্রাপ্থিম, “আত্ম! 
হ্যাং স ভবতি” ইতি শ্রুতেঃ। এবাং দেবানাম। দূ বিদ্বানিতি শ্রুতিপদযোব্ঘঃ। 

মুনি যখন গকব মত মুখ দ্বাবা আহীর্ধ্য গ্রহণ করিতে পারেন, তখন 
তাহাৰ এই সমস্ত লোক সলভ হয়; এমন কি তিনি মুক্তিলাভ কবিতেও 

সমর্থ হন” ॥১৮॥ 
০ 

অষ্টক জিজ্ঞাসা কবিলেন-_“মহাবাজ! চন্দ্র ও তৃর্য্েব ন্যায় তেজন্বী 
এবং মুক্তিলাভেব জন্য বিশেষ বত্ববান্ প্রথমৌক্ত ছুই প্রকার মুনিব মধ্যে কোন 
মুনি প্রথমে সিদ্ধিলাভ কবেন ?” ॥১। 
085টি ররর যারা র্যা র্যা লালা রানা 

(১)-"দেবানামেতি সাম্যতাম্। 



অশীতিতমোহধ্যায়ঃ | ৯৪৭ 

যযাতিরুবাচ | 

অনিকেতো গৃহস্থ কামবৃতেষু সংবতঃ | 

গ্রাম এব বসন্ ভিস্কুম্তয়োঃ পুর্বতবং গতঃ ॥২॥ 
অপ্রাপ্য দীর্ঘমায়ুস্ত ঘঃ প্রাপ্তো বিকৃতিং চবে | 
তপ্যতে যদি তত কৃত্বা চবে সোহন্যত্পক্ভতঃ ॥৩॥ 
পাপানাং কন্মণাং নিত্যং বিভীয়াদ্যস্ত মানবঃ | 
স্থখমপ্যাচবনিত্যং সোহত্যন্তং সুখমেধতে ॥৪॥ 

- উত্তরমাহ--অনিকেত ইতি। কাম এব বুক্তং ব্যবহাঁবে যেষাং তেযু বিষষাভিলাঁষপরায়- 
গেধিত্যর্থচ গৃহস্থেযু মধ্ো, গ্রাম এব, অনিকেতো গৃহবহিতো৷ বসন্, সংঘতো ধারণাঁধ্যান- 
সমাধিরপসংযমবান, পত্যমেকত্র সংযম: ইতি পাতগ্রলস্ত্রা্ ভিজ্ষুর্নিঃ তযোঁঠ, প্রথ- 
মোভযোমুত্যোর্যধ্ে, পূর্বতব্ম, গত: ক্তকত্যতাং প্রাণ্থো ভবেৎ। কামিসংসর্গেহপি স্িতন্ত 
সংযমন্তাতিদুতাদিত্যাশষঃ |২। 

কামিসংদগ্গেণে বিকাবপ্রাপ্তো তত্ত প্রতীকাবমাহ__অপ্রাপ্যেতি। যো মুনি:, দীর্ঘমাযুঃ 
প্রাপ্ত সমপি; সিদ্ধিমপ্রাপ্য, কামিসংসর্গার্দেব বিকৃতিং চরেৎ স্বাচাববৈষৈম্যং কুরধ্যাৎ্, তৎ কৃত্বা চ 
যদি তপ্যতে অনুতপ্তো ভবতি, ততস্তদা, স মুনিঃ তত্প্রাযশ্চিত্বপম্ অন্যত্তপশ্চরেৎ 1৩| 

ভাবতভাবদীপঃ . 
ধাবতোর্ধতমানযোঃ | কঃ পূর্বরং কৃতর্লত্যো ভবতীত্যর্থ ॥১॥ উত্তবম অনিকেত ইতি। 
শংযতো ধাবপাধ্যানসমাধিমান্। অনিকেতো ভিঙ্ুগৃহস্থো বা যোগী মুচ্যত ইতি পূর্বারদা্ঘঃ। 
জানী পূর্বেক্তবপন্ত সগ্ভো মুচ্যত ইত্যুতবার্ধার্ঘ;। অযং ভাবঃ- জ্ঞানিনঃ শ্রতিযুক্তিত্যাং 
জগন্মিথ্যাত্বনিশ্চযাৎ ক্ষণিকেনাঁপি নির্ব্িকলসাক্ষারৎকাবেণ ব্রদ্ধাছৈতনিশ্যো ভবতি, 
যোগিনত্তব তদভাবানিব্বিকপ্পসমাধ্যভ্যাসবলেনৈব দ্বৈতবিষ্মবণং সম্পাদনীযমিতি বিলম্ষাৎ 
অমসাধ্যা মুক্তিবিতি, গৃহস্থেষু বসন্নপি স্বযং নং্যতঃ ॥২। অশ্যৈবমন্মিন্ জন্মন্ুলকোত্তমভূমে- 
্মান্তরেহপি তল্লাভোহস্তীত্যাহ-_অপ্রাপ্যেতি। আধুঃ সাঁধনং কালং বা, দীর্ঘম উক্তবিধ- 
ি্াপ্যাপ্তম, বিকৃতিং দিব্যাদিব্যবিষষভোগং যৌগসিদ্ধিবলেন চবেৎ। সৌহপি সৌতর্থ্যা- 
দিবৎ পশ্চা্তীপং প্রাপ্তঃ সন্ পু্র্ধোগং চবতি ইহ জন্মনি জক্মান্তবে বা যোগ: শ্থৃতি- 

ষষাতি উত্তৰ কবিলেন--“ষে মুনি, গ্রামে কামপবায়ণ গৃহস্থগণের মধ্যে 
থাকিয়াই, গৃহত্যাগ কবিয়া, ধারণা, ধ্যান ও সমাধিতে নিরত থাকেন; সেই 
মুনিই প্রথমোক্ত ছুই প্রকাব মুনিব মধ্যে প্রথমে সিদ্ধিলাভ কবেন।২। 

তবে, যে মুনি দীর্ঘ আযুলাভ কবিষাও সিদ্ধিলাভ না কবিষা বিকার প্রাপ্ত 
ইশ এবং বিকাব প্রাপ্ত হইয়া পবে যদি আবার অনুতন্ত হন, তাহা হইলে 
তিনি সে বিকাবপ্রাপ্তির জন প্রায়স্চিত্ত কবিবেন 1৩ 

(৪) কচিদিষং শ্লোকো নাস্তি। 



৯৪৮ মহাভারতে আঁদি- 

তদৈ নৃশংসং তদসত্যমাহুর্যঃ সেবতে ধর্মমনর্থবুদ্ধিঃ | 
অস্থোহপ্যনীশশ্চ তথেব রাঁজন্! ততদার্জবং স সমাধিত্তদার্য্যম্ ॥৫1 

পর ভাঁরতকৌমুদী 
কামিসংসর্গেহপি তছৈমুখ্যফলমাহ--পীঁপানাঁমিতি ৷ যন্ত মুনিঝপো মানবঃ, সুখং নিত্যন্থ- 

সাঁধকং ধারণাঁধ্যাননমাধিঝণং সংযমষ্ত নিত্যমাঁচবন্ কুর্বন্নপি, ন্ত্যিমেব, কাঁমব্যবহাঁবরূপাণাং 

পাঁপানাং কর্মণীং সকাঁশাৎ, বিভীবান্তীতো ভবে, স্ মুক্তিবপমেৰ অত্যন্ত, সুখম। এধতে 
বদ্ধিকমেণ লভতে, পাঁপা্পর্শাদিতি তাক । এধত ইতি সবর্শকতমার্যম্॥৪1 

অথ কামিসংসর্গেছপি কামবৈমুখ্যেন ধর্শসেবনফলমুক্তম, কিন্ত কামসাম্মুখ্যেন ধর্মস্বনন্ত 
কিং ফলমিত্যাহ--তদিতি। ন বিদ্যুতে স্বং ধর্শে শ্বকীবত্ববদ্ি্বস্ত সঃ তথা অনীশ ইন্দ্রি- 
দমনে অসমর্থঃ। অপিশবশ্চশবশ্টোভঘমপি সমুক্যে। যো জন:, কাঁধপ্রব্ণত্বাৎ ধর্মো- 
ইযমনর্ধো নিক্ষল এবেত্যেবংবপা বুদ্ধর্্ত স তীদুশঃ সন্, ধর্দং সেবতে $ তম্ত তৎ ধর্ম" 
সেব্নম্, নৃশংসং কেব্লশবীবাদিকষ্টজনকত্বা তুবম্, তৎ অসত্যং নিথ্ঘলঞ্চ, মূনয আহঃ। 
কিন্ত হে বাজন্! তথৈব পূর্বক্রমুনিবদেব যৎ ধশ্বসেবনম্। তৎ আর্জবং কামকৌটান্যা- 
ভাবা সরলতা, স এব চ সমাধিঃ শান্্রীবনিষম:, তদেব চ আর্ধ্যম আঁ্মজনৌচিতম্॥৫1 

ভাবতভাবদীপঃ 
প্রমাণ্যাদিত্র্ঘট (৩ জানিনন্তত আধিক্যমাহ--পাঁপানামিতি। যন্ত মানবো জ্ঞানী 
নিত্যমবিনাশি বস্ত ব্র্ধাখ্যং বিভা, “তত্মসী”তি শাস্রাৎ প্রত্যগাত্মত্বেনাবধাবষে স 
পাপানাং কর্মণীম্, কর্মণি যী, তাঁনি হ্থখং যথেষ্টমাচবন্নপি মুত এবেতার্থঃ। «ন লিপ্যতে 
বর্মণ! পাঁপকেন, হত্বাপি স ইমান লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে 1” ইত্যাদিশান্তাৎ 181 ইং 

পদমপ্রাঞ্থো মোক্ষেচছয| ধর্মমেব সেবেতেত্যাহ--তদ্বা ইতি। যঃ পুকবৌহনর্ষবুদ্ধিঃ নাস্তা্ষ 
মৌক্ষে বুদিবস্ত স তথাভূতঃ সন্ স্বর্গাদঘ্থং ধর্ম সেব্তে, ত* সেবনং নৃশংলমসত্যঞচ, মুমক্ষা- 
হীনত্বাদনিত্যফলত্থচ্চি। পবিবিদিষস্তি যজ্ঞেন দানেন” ইত্যাদিক্রতিস্ঘিং ধর্ন্ত মৌক্ষহেতুতব 
পরিত্যজ্য কাম্যধর্মকৃত আত্মান, নানাছঃখমযে সংসাবে পাঁতযিত্বা স্্তীত্যর্ঘট। এবমনী- 
শশ্তাজিতে্ডিসতার্থো ধনমপি নৃশংসমসত্যঞ্চ। যৎ্তু মোক্ষার্থং কর্ণকরণং তদার্জবং বর্সণা- 
মুচিতং ফলম্। তদেব সমাধিরোগসিদ্ধিমলম্। তদীর্যং তদেব গমাং প্রীপ্যম্। জানসাধন- 

মিতা্ধ। খগতৌ অন্মাৎ, 'িহলোর্টাৎ | ত্বযৌবপি যৌগজানমার্গধোমূর্ৎ নি 29855857688885956888518188785155555888 
আর, যে ফুনি সর্বদা ধারণা্যানপ্রভৃতিতে নিবত থাকিয়া, সর্বদাই 

পাপকর্থে ভয় কবেন, সে মুনি স্রই মুক্তিলাভ করেন ।8| 
ধর্মে যাহার হিতকারিতাবুদ্ধি নাই, যে ইন্দরিয়দমনে অসমর্থ এবং যে 

ধর্মকে নিক্ষল বলিষা মনে করে, তাঁহাঁৰ ধর্মমাচরণ কবা কেবল কায়ক্লেশজনক 
ও মিথা। আর, পূর্বোক্ত মুনিগ্রণেব ন্যায় যে ধর্দীচরণ, তাহাই ছলশৃন 
তাহাই শাস্ত্রীয় নিয়ম এবং তাহাই সাধুজনের যোগ্য” 1৫ 

নীল 





৯৫০ মহাভারতে আদি- 

অ্টক উবাচ । 
পৃচ্ছাষি ত্বাং মা প্রপত প্রপাতং যদি লোকা? পাব! সন্তি মেহত্র। 
যদ্যন্তবিক্ষে যদি বা! দিবি স্থিতাঃ ক্ষেত্রজ্ঞং ত্বাং তন্থ ধর্মন্ত মন্যে ॥৯॥ 

যঘাতিরুবাচ। 

যাব পৃথিব্যাং বিহিতং গবাশ্বং সহারণ্যৈঃ পশুভিঃ পার্ববতৈশ্চ। 
তাবল্লোক৷ দিবি তে সংস্থিতা বৈ তথা বিজানীহি নবেন্দ্রসিংহ ! ॥১০। 

অব্টক উবাঁচ। 
তাংস্তে দদামি মা গ্রপাতং যে মে লোক! দিবি রাজেন্দ্র! সন্ভি। 

যদ্ঘন্তরিক্ষে ঘদি ব! দিবি শ্রিতীস্তানাক্রম ক্ষিপ্রমপেতমোহ্ঃ ॥১১॥ 
এ ওপর চার মানার াজারাজারাারাতবাা জা জা পাপা ও. আও ভাজ ডক আজ তা ০০০০০ 

পৃচ্ছামীতি। হে পািব। ত্বাং পৃচ্ছামি অভ্যর্থযামীত্যর্থঃ প্রপতত্যন্িমিতি প্রপাতো 
ভূলোকস্তম, মা ন প্রপত। তহি কুত্র স্থান্তামীত্যাহ-যদি অন্তবিক্ষে চন্দ্রলোকাদৌ, 
যদি ঝা দিবি স্বর্গে ইন্্লোকাদৌ, মে মম লোঁকা অবস্থানদেশাঃ স্থিতাঃ যদি বা অত্র জগতি 
মে অপবে যে কেচিল্লোকাঃ সত্তিঃ ধর্মন্ত ধর্শলভ্যন্ত, তস্ত লোকস্ত, তা, ক্ষেত্রজং তদধিকারি- 
ত্বেন স্থানজ্ং মন্যে, তমেব লোকং তুভ্যং দরদামীত্যর্থঃ 1৯ 

যাবদিতি। হে নবেন্্রসংহ। আরণ্যৈঃ পার্বতৈশ্চ পশ্ুভিহ্থবিণসিংহাদিভিঃ অহ, 
যাবদ্যাব্সংখ্যকং গবাশ্বমঠ পৃথিব্যাং ত্রদ্ষণা বিহিত হৃষ্টম্১ তাঁবভীবৎসংখ্যকাঃ তে তব, 
লোকা অবস্থানপ্রদেশাঃ দিবি স্বর্গে, সংস্থিতা অবস্থিতাঃ ১ তথৈব ত্বং বিজানীহি 1১০1 

তানিতি। হে রাজেন্দ্র! দিবি স্বর্গে, মে মম যে লোঁকাঃ সম্ভি, তে তুভ্যমঃ তান্ 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
আগৃচ্ছয। বো যুম্মান্।৭--৮1 প্রপাঁতং পতিত্বা, মা প্রপত পাতং মা প্রাগ্ন-হীত্যর্ঘ।। 
কষাদিত্বাদ্প্রয়োগঃ “সমূলঘাতং ন্বধীদবীং৮” ইত্যাদিবৎ। লোঁকা ভোগ্যবিষযাঃ। 

আমি যেন সাধুলোকের নিকটে পড়ি; ইন্দ্রও সেই বরই আমাকে দিয়া" 
ছিলেন; তাই আমি আপনাদিগকে পাইয়াছি; আপনারা সকলেই সাধু” ॥৮। 

অষ্টক বলিলেন__-“মহাবাঁজ! আকাশে, অথবা স্বর্গে, কিংবা পৃথিবীব 
অন্ত যে কোন স্থানে আমাঁব যদি পুণ্যলোক থাকে, তবে আমি আপনাকে 
তাহার অধিকাবী বলিয়া মনে করি। স্ুৃতবাং প্রার্থন৷ কবি_-আপনি ভূলোকে 
পড়িবেন না” ।৯॥ 

যষাতি বলিলেন-__“মহারাজ! বন্য পশু ও পার্বত্য পশুর সহিত পৃথিবীতে 
যত গ্রক ও ঘোড়া বিধাতা স্প্ি করিয়াছেন, স্বর্গে আপনার তত পুণ্যলোক 
রহিয়াছে ; ইহা আঁপনি জানিবেন” ॥১০। ূ ূ € 



পর্ববণি অশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ। ৯৫১ 

যযাতিরুবাচ। 

নাম্মদ্বিধে ত্রাহ্মণো' ব্রহ্ষুবিচ্চ প্রতিগ্রহে বর্ততে বাজমুখ্য !। 
যথা প্রদেয়ং সততং দ্বিজেভ্যত্তথাহদ্দং পুর্ববমহং নরেন্দ্র । ॥১২| 
নাব্রান্ণঃ কৃপণো জাতু জীবেদ্ যা চাপ্যস্তাহব্রা্মণী বীব ! পত্বী। 
সোইহং নৈবাকৃতপুর্ববং চরেয়ং বিধিৎসমানঃ কিমু তত্র সাধু ॥১৩॥ 

ভারতকৌমুদী 
লৌকান্ দরদীমি অতএব প্রপাতং ভূলোকম্, মা প্রপত। যদি অন্তবিক্ষে চন্দ্রলোকাদৌ, 
যদি বা দিবি অন্যত্র ত্বর্গে, শ্রিতা অবস্থিতান্তে লৌকাঃ, তথাপি ত্বম্, অপেতমোহস্ত্যক্তবিষাদঃ 
সন্, নিপ্রং শীত্রমেব, তাঁন্ লোকান্, আক্রম গন্ব। স্বষমেবাধবিতিষ্ট 1১১1 

নেতি। হে বাঁজমূখ্য ! ব্রহ্মাবিদেদজ্ঞো ব্রান্মণ এব প্রতিগ্রহে বর্ততে, ন পুনরম্মছিধঃ 
কষত্রিষঃ। হে নবেন্দ্র। যথা সততং প্রত্যহং গ্রদেষম্ “অহবর্থাাৎ” ইতি শাস্তাৎ প্রদাঁতব্যম্ 
অহ. তখৈৰ পূর্ববং পৃথিব্যামবস্থানকাঁলে, দ্বিজেত্যো। ব্রাক্মণেভ্যঃ, অদদমেৰ ন পুনঃ 
প্রত্যগৃহীম। অতন্্্সকাশাস্তান্ গ্রহীতুং নার্ীমীতি ভাঁবঃ |১২| 

নেতি। হে বীব। অন্রান্মণঃ ক্ষত্রিযাদিঃ, কূুপণঃ প্রতিগ্রহেণ স্ষুত্রঃ সন্ঃ জাত কদাঁচিদপি 
ন জীবে অস্ত অব্রা্গণন্ত যাঁ চাঁপি অক্রাঙ্মণী পত্রী, সাঁপি প্রতিগ্রহেণ ন জীবেদিত্যর্ঘঃ। 
সোহ্হম্চ অব্কতপূর্ব্ং প্রতিগ্রহম্, নৈব চবেষং কৃর্ধ্যাম্, তত্র পৃথিব্যাম্, সাধু দানাদিকং 
সৎকর্ম ঃ বিধিৎলমানঃ কর্তূমিচ্ছন্, কিমু কথমিদানীং প্রতিগ্রহং চবেষম। অপি তু 
কথমপি নেত্যর্ঘ: ক্ষত্রিযস্ত তন্নিষেধাৎ |১৩| 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
আক্রম আক্রমস্ব ॥১১) ব্রাক্ষণৌহপি ব্রদ্ধবিদ্েদবিদেব প্রতিগ্রহে বর্ডেত,। ন_ ত্ত্াঃ, 
অন্মঘিধস্ক নৈব বর্তেতেত্যর্থঃ 1১২) কৃপণো যাক্রাদৈত্যযুক্তঃ। বীবন্ত বিদ্যা দিগ্বিষিনঃ 
পত্ী। তত্র কর্মভুমৌ সীধু সৎক্্ব বিধিৎসমানঃ কর্তূমিচ্ছন্ কিমু কথং চব্ষেং নৈব কৃর্ধ্যা- 

অষ্টক বলিলেন__“মহাবাঁজ! ব্বর্গে আমাব সে সকল পুণ্যলৌোক আছে, 
সেগুলি আমি আঁপনাকে দিতেছি; আঁপনি ভূলোকে পড়িবেন না। আকাশে 
অথবা ত্বর্গে যদি আমাব পুণ্যলোক থাকে, তবে আপনি বিষাদ পবিভ্যাগ 
কবিয়৷ সত্বর যাইয়। সেই সকল লোকে অধিষ্ঠান ককন” ॥১১॥ 

যযাঁতি বলিলেন--“মহাবাজ ! বেদজ্ঞ ত্রাহ্মণই প্রতিগ্রহ করি৷ থাকেন; 
কিন্তু আমাঁদেব মত ক্ষত্রিয়েরা প্রতিগ্রহ কবেন না। তাৰ পৰ হে বাঁজশ্রেষ্ঠ! 
শান্ত অন্থসাবে প্রত্যহ যেমন দিতে হয়, আমি তেমনই পূর্বে ত্রাহ্মণদিগকে 
দিতাম; কিন্ত গ্রতিগ্রহ কবিতাম না ॥১২॥ 

_হে বীব! নত্রিয়াদি জাতি, অথবা৷ তীহাঁদেব স্ত্রী, প্রতিগ্রহ কবিবা 
নিকৃষ্ট হইযা কখনও জীবনধাঁবণ কবিবেন নাঁ। আমিও পূর্বের প্রতিগ্রহ কবি 



৯৫২ মহাঁভাবতে আর্দি- 

. প্রতর্দন উবাচ । 

পুচ্ছামি ত্বাং স্পৃহণীয়রূপ ! প্রতর্দনোহহং যদি মে সন্তি লোকাঃ । 
যণ্যন্তরিক্ষে যদি ব| দিবি শ্রিতাঃ ক্ষেত্রজ্ঞং তাং তম্থয ধর্মন্য মন্যে 0১৪॥ 

যযাতিরুবাচ। 

সন্তি লোকা বহ্বস্তে নবেন্্র! অপ্যেকৈকং সপ্ত সপ্তাপ্যহানি। 

ধুচ্যুতো ঘ্বৃতপৃক্ত। বিশোকান্তে নান্তবন্তঃ প্রতিপালয়ন্তি ॥১৫॥ 
প্রতর্দন উবাচ। 

তাঁধস্তে দানি মা প্রপত প্রপাতং যে মে লোকাস্তব তে বৈ ভবন্তূ। 
যন্তরিক্ষে ঘি বা দিবি শ্রিতান্তীনাক্রম ক্ষিগ্রমপেতমোহঃ ॥১৬॥ 

ভাবতকৌমুদ্ী 
গৃচ্ছামীতি | হে স্পৃহণীযরপ ! পবমুন্দরত্বাদা্ছনীঘারুতে 1| ভন্ৎ প্রীগ-্যাখ্যাতম্ 1১৪ 
সম্ভীতি। হে নবেন্দ্র] তে তব বহুব এব লৌকাঁঃ সন্তি। তেষামেকৈকমপি প্রাপ্য, সপ্ত 

সপ্তাপি অহানি দিনানি যাবৎ ভূজ্যমানাঁচ, নাস্তবস্তঃ অক্ষযা, মধুচ্যুতঃ হখদীয়িনঃ, দ্বতপৃক্তা- 

স্তেজৌযুক্তাঃ। বিশোঁকাঃ শোকরহিতাঁ, তে লোঁকাঃ প্রাতিপাঁলযস্তি ত্বাং প্রতীক্ষত্তে ॥১৫। 
তানিতি। ব্যাখ্যাতগ্রায়মেতৎড পছ্যম্ 1১৬ 

ভাবতভবিদীপঃ 
মিত্যর্ঘ। । “বিবিধ্পমীনঃ কিমু তত্র সাঁধুঃ” ইতি পাঠে তত্র ব্বর্গে সাধুল মিচ্ছন্ ॥১৩--১৪। 
প্রত্যেকং সপ্তসপ্তাপ্যহানি মেবিতাঃ সন্তো নান্তবন্তঃ। মধুচ্যুতঃ স্থখত্রবাঃ। ঘ্বৃতপৃক্তা- 

নাই; সুতরাং এখন পৃথিবীতে যাইয়া সৎকন্ধমম কবিবার ইচ্ছা করিতেছি; 
এ অবস্থায় এখন প্রতিগ্রহ করি কি কবিয়া ?” ॥১৩॥ | 

প্রতার্ঘন বলিলেন_-“হে পরমন্ুন্বর! আমার নাম প্রতার্দন ; আমি 
আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি; আকাশে বা স্বর্গে যদি আমার পুণাস্থান 
থাকে, তবে আমি আঁপনাঁকে তাহাঁব অধিকারী বলিয়া মনে করি” ॥১৪॥ 

বষাতি বলিলেন--“বাঁজা! আপনাব এত বহুতব পুণ্যস্থান আছে যে, 
তাহাঁব এক একটী স্থানে যদি সাত সাত দিন করিয়া বাস করা হয়, তথাপি 
তাহার শেষ হয় না। ন্ুখজনক, তেজোবদ্ধক ও শোঁকবিহীন সেই সকল স্থান 
,আপনাব জন্য প্রতীক্ষা কবিতেছে” ॥১৫॥ 

গ্রত্িন বলিলেন--“মহাবাজ! আমাব যে সকল পুণ্যস্থান আছে, সে- 
গুলি আমি আপনাকে দিতেছি, সেগুলি আপনাবই হউক। সে স্থানগুলি 
ধদি আকাশে কিংবা স্বর্গে থাকে, তবে আপনি বিষাদ পরিত্যাগ্ন করিয়া, 
সত্ব বাইয়া! সেই স্থানগুলি অধিকার ককন” ॥১৩ 

(১৫) ''অপ্যেকৈকঃ। 
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যযাতিরুবাচ। 
ন তুল্যতেজাঃ স্থরুতং কামবেত বোগক্ষেমং পাধিবঃ ! পাঁধিব সন্। 
দৈবাদেশাদাপদং প্রাপ্য বিদ্বাংস্চবেনূশংসং নহি জাতু বাজা ॥১৭| 
ধর্্যং মার্গং যতমানো যশস্যং কুর্ধ্যান্নপো! ধর্মমবেকমাণঃ | 
ন মদিধো ধর্মবুদ্ধিঃ প্রজানন্ কুর্ধ্যাদেবং কপণং মাং বথাথ ॥১৮।॥ 

ুর্য্যাদপুর্ববং ন কৃতং যদ ন্যৈবিধিৎসমানঃ কিছু তত্র সাধু । 
ক্রবাণমেবং নুপতিং যষাতিং নুপোতমো ব বহমানব্রবীতমূ ॥১৯॥ * 

ভারতকৌধুদ্রী 
নেতি। হেপার্থিব। তুল্যতেজাঃ সমানপ্রভাবঃ পার্ি; সন্, যোগেন প্রাপ্ত্যা ক্ষেযং 

মন্্রলং যন্সিন্ তথ, স্থক্কৃতং হুকুতলভ্যং দ্রব্যাদিকম ন কাঁমবেত প্রতিগ্রহীতুং ন ইচ্ছেং। 

তথা বিদ্বান জ্ঞানবান্ বাজা, দৈবাদেশাৎ ভাগ্যবশাদিত্যর্থ, আপদং প্রাপ্যাপি, জাতু 
কদাচিৎ, নৃশংসং নিন্দিত কর্ম, ন চবেৎ ন কৃর্ধযাৎ্ ॥১৭॥ 

ধন্দ্যমিতি ৷ নৃপো ধন্ধমবেক্ষমাণ এব যতমাঁনঃ জন্, ধন্দ্যং ধন্মাদনপেতং যশম্তং যশরবুধ 

মাং স্বর্গপথং যাগাদিকং কৃর্ধ্যাৎ। এবং জানন্ মদিধো ধর্শবুদধির্জনঃ) ছং মাং যথা আথ 

মম লোকানেব গৃহাণেতি ব্রবীধি, তথা কৃপণ কষুদ্রং কা্ধ্যং ন কৃর্ধ্যাৎ 1১৮1 

কু্্যা্দিতি। অন্টেঃ ক্ষত্রিষৈঃ, | প্রতিগ্রহৰপং ঘৎ কর ন কৃতম্, তত্র ভূলোকে, সাধু 

দানাদি সৎকাধ্যমূ। বিধিৎ্পমানঃ কর্তমিচ্ছন্, মাদূশো জন, কিনু অপূর্ব পূর্ব: ক্ষতিনৈ- 
রৰৃতং তই প্রৃতিগ্রহবপং বন্ধ কুর্ধ্যাৎ, অপি তু নেত্যর্থঃ। এবং ক্রবাণং তং নৃ্তিং ঘ্যাতিম্ 
হৃপোতুমো বন্ুমান্ অব্রবীৎ্ৎ 1১৯1 চর ও 

স্তেজোযুক্তাঃ। তে তাং প্রতিপালযন্তি প্রতীক্ষন্তে 1১৫--১৬| নৃশংসং নিন্দ্যন্ 1১+--১৮: 

অন্যৈ বাল্রভির্যং প্রতিগ্রহাখ্য, ন কৃতং অপূর্ব প্রথমমহমেব কথং বূর্টামিতি 
__ষ্যাতি বলিলেন__“্মহাবাজ! তুল্যগ্রভাবণাঁলী রাজা হইঘা কেহই অপব 

বাজার নিকট হইতে পুণ্যলভ্য দ্রব্যাদি রাহাত 

বিশেষতঃ জ্ঞানবান্ বাঁজা ভাগ্যদৌবে বিপদে পড়িঘাঁও কখনই নিক্ত কার্য 
কবেন না ॥১৭ 

বাজ! ধর্মেব প্রতি দৃষ্টি বাখিয়া বডুনহকাবে ধর্মস্ঘত ও বশহ্গৰ ঘাগা। 

কার্ধ্য কবিবেন (ইহাই শাল্ল); সুতরাং ভানিযা শুনিবা আমাৰ দহ ধর্ম 

লোক, আপনি আমাকে বাহা বলিতেছেন, নে কার্ধ্য কবিতে পাবেন না 1১৮: 

অন্ত ক্ষত্রির যাহা কবেন নাই, আমি তাঁহা কি কবিঘা কক্ব* কেন না 

(১৭) “কিমু তত্র সাধু ইত্যতঃ পরং ক্লোকছঘমধিকং দাঙ্দি-ত্াদুস্ত হুহতত। 

* অভ; পরমধ্যাবসমাপ্চিঃ কতিপবপুন্তকে দুহতে ! 
১২০ 

খর 

ন্) 

ঘ 



৯৫৪ মহাভাবতে আদি- 

বন্থুমানুবাচ। 

পৃচ্ছামি ত্বাং বন্গমানৌবদর্শিরধগ্ন্তি লোকো দিবি মে নবেন্দ্র!1 
যছ্ন্তবিক্ষে প্রথিতো মহাত্মন্! ক্ষেত্রজ্ং ত্বাং তস্থয ধর্দস্য মন্ে |২০॥ 

ববাতিরুবাচ। 

যদস্তবিন্দং পৃথিবী দিশশ্চ বত্তেজ্স। তপতে ভান্ুমাংশ্চ | 
লোকাস্তাবস্তো দিবি সংস্থিতা বৈ তে নান্তবন্তঃ গ্রতিপালযস্তি ॥২১।॥ 

বলুমানুবাচ। 

তাংস্ডে দদানি মা প্রপত গ্রপাতং বে মে লোকাস্তব তে বৈ ভবন্ত | 
ক্রীনীষৈতাংস্ ্পকেনাপি বাজ্ন্। প্রতিগহস্তে বদি ধীমন্! প্রঢ়ক্টঃ ২২ 

প্ ক অক পক আস 

ভাবভবৌমুদী 
পৃচ্ছামীতি। উবাশবস্ত/পতাম্ উব্দর্শির্বক্যানহম্ তাং পুচ্ছাখি অভ্র্ঘদামি। হে 

মহাআন। নকেন্দ্র। দিবি ভ্র্গে, ঘদি বা অন্তনিক্ষে চ্লোবদৌ, দে মম, প্রধিতো লোক: 
পুণ্যস্থানমন্তি, তদা ধর্ম ধর্দলভ্যন্ত, তস্য লৌবস্, ভা দেত্রজ্মধিকারিনহ মন্থে হন 

যদিতি। যখ অন্তবিক্ষমঃ বা পৃথিবী, যাশ্চ দিশত যচ্চ হানং ভাহুমান্ হুর্াত তেজদা 
তপতে , তীবন্ত এব নান্তবস্থঃ অক্গযাঁ তে তব লোকা» হর্গে, দিবি সংস্থিভাঃ; তে চ 

লোকীঃ, প্রতিপাঁলবন্তি তাং গ্রতীম্মন্থে 1২১7 

তাঁনিতি। হে ধীমন্! বাভন্। যদি তে তব মতে হতিদাণাং প্রতিগ্রহঃ প্রছ্ষ্ট, 
তদ তৃণকেনাপি হ্ুত্তৃণবিনিমযেনাপি, এতান্ ম্দীবলোকান্, ক্রাণী 7২২1 

আমি মন্ত্যলোকে বাইয়া দীনাদি সংকীধ্য কবিব বলিবাই ইচ্ছা কবিতেছি ।” বাজ 
বযাতি এইবপ বলিতে লাঁগিলে, রাভশ্রেষ্ঠ বন্লুমান্ ভীহাকে বলিলেন ১৯ 

বন্থমান বলিলেন__“মহাবাজ! আমি উবদশ্বের পুত্রঃ আমার নাম 
বন্ুমান্। আমি আপনাব নিকট প্রার্থনা করিতেছি বে, মহাত্মন্! স্বর্গে 
বা অন্তবিক্ষে আমাব যর্দি কোন পুণ্যস্থান থাকে, আমি আপনাকে তাঁহাৰ 
অধিকারী বলিয়া মনে কবি” ॥২০| 

যযাতি বলিলেন_-“যে আকাশ, ঘে পুথিবী, বে দিক্, এমন কি ্রয 
আপন তেজে বে সবল স্থান সন্তপ্ত কবেন, ততগুলিই অঙ্গর পুণ্যলোক ন্বর্গলোকে 
আপনাব আছে ; সেগুলি আপনাৰ জন্ত প্রতীক্ষা কবিতেছে” ॥২১॥ 

বন্ুমান্ন বলিলেন_“মহাবাজ! আমার বে সকল পুণ্যলৌক আছে, 
আমি সেগুলি আপনাকে দিলাম ; সুতরাং সেগুলি আপনাঁবই হইয়া গেল। 
অতএব আপনি আর মত্ত্যলোকে পড়িবেন না। আর, যদি আপনাব মতে 

রত আড় 
দ্বাবা সেগুলি ক্রয় করুন” ॥২২। 

ং 
রা 
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ঘষাতিরুবাচ। 
ন মিথ্যাহং বিক্রয়ং বৈ ম্মবামি বৃথা গৃহীতং শিশুকাচ্ছন্বমানঃ। 
কুর্ধ্যাং ন চৈবাকৃতপুর্ববমন্যৈবিধিৎসমানঃ কিমু তত্র সাধু ॥২৩| 

বন্থমানুবাচ। 
তাংস্তং লোকান্ প্রতিপদ্যন্ব রাজন্। ময়া দত্তান্ বদি নেকটঃ ক্রযস্তে। 
অহং ন তান্ প্রতিগন্ত! নরেন্দ্র ৷ সর্বেব লোকাস্তব তে বৈ ভবন্ত ॥২৪॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 
নেতি। শিশ্তকাৎ শৈশবকালাদাবভ্য, শঙ্কমানঃ প্রতিগ্রহে ক্ষত্রিবাণাং পাঁপমন্তীতি 

সম্তাবযনহমূ মধি কস্তচিদীদৃশং মিথ্যা বিক্রম, বৃথী গৃহীতং মযা কুতোহপি ঈদৃশং দিথ্যা 
ক্রীতঞ্ক ন ন্মবামি। অত্যন্তাসমানবস্তবিনিমযেন ক্রধন্ত। বিক্রবস্ত চ মিথ্যাত্মেব ১ ততশ্চ 

তুণেন তৰ পুণ্যলোৌকবিক্রযো মম চ তৎব্রযে৷ মিথ্যেবেতি ভাঝঃ। কিঞ অন্যৈঃ ক্ষত্রিনৈঃ, 
অক্কতপূর্ব প্রতিগ্রহম্, অহং নকৃর্ধ্যাম। বিশেষতশ্চ তত্র ভূলোকে, সাঁধু দানাদিকং সংকর 
বিধিৎসমানোহহং কিছু প্রতিগ্রহং কুরধ্যাম্, অপি তু নেত্যর্থ: 1২৩] 

তানিতি। হে বাজন্! তে তব যদি প্রতিগ্রহো ন ইস্ট তা মঘ৷ দত্তান্ ভান্ দদীদান্ 
লৌকান্, তং প্রতিপদ্ধন্ষ ভোগ্যভাবেন লভম্ব। অথ ত্বং গত্বা৷ মাং নিফাশযিস্যসীত্যাহ__ 

অহমিতি। হে নবেন্দ্র! অহং তান্ ম্দীযানপি লোকান্, ন প্রতিগন্তা ন পুনর্গচিষ্যানি : 
কিন্ত তে সর্ধে লোকাঃ, তবৈব চিবং ভোগ্যা ভবন্। এব ন প্রতিগ্রহো৷ নবা ত্র 
ইতি ভাবঃ ॥২৪॥ 

ক ক গত জ্ 

ভাব্তভাবদীপঃ 
ভাঝ [১৯] যত যান) তপতে প্রকাশঘতি |২*-__২২া শিশুকাৎ শিশুযানগুধানাৎ 

কালচন্রাৎ শহ্কমীনঃ। “অহশ্চ বাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে ধর্মশ্চ জানাতি নরস্য বুন্ুম্ণ ইত্যুক্টেঃ। 

মিথ্যাক্রিযাত্বকং কাঁপট্যং দুস্তবমিতি ভাবঃ। “শিশুকঃ শিশুমাবে হ্যাং” ইতি মেদ্না। 

বযাঁতি বলিলেন- +ক্ষত্রিষেব প্রতিগ্রহে পাপ হব, ইহা! আনি বাল্যবাল 

হইতেই ধাবণা কবিয়া আসিতেছি ; স্ৃতবাং আমাব নিকটে কেহ দিথ্যা বিভ্রুত 
কবিযাছে, অথবা! আমি কাহাবও নিকট মিথ্যা ক্রর কবিযাছি . এবপ মা 

মনে পড়ে না; স্ৃতবাং ক্ষত্রিষেবা পুর্বে বে প্রতিগ্রহ কবেন নাই, নামি 
সে প্রতিগ্রহ কবিব না। বিশেষতঃ আমি মন্ত্যলোকে বাইযা নংকাদ্ কন্বাস্ই 

ইচ্ছা কবিতেছি ; এ অবস্থা আমি প্রতিগ্রহ কবি কি কবিবা ?” ২৩: 

বন্থুমান্ বলিলেন--“মহাঁবাজ ! আমাৰ পুণ্যলৌক ক্র ক 

আপনাঁৰ অভিপ্রেত না হয, তবে আগি দেগুলি ছিতেডি, আপনি লাইস) 
সেগুলি ভোগ ককন। আমি আব নে দকল লোন্ডে বাইর না, সে জল 

লোক চিবকীলেব জন্যই আপনাব ভোগ্য হউক" 1২৪ 

নাঃ 

চ) 



৯৫৬ মহাভাবতে আঁদি- 

শিবিকবাচ । 

পৃচ্ছামি ত্বাং শিবিবৌশীনবোহহং মমাপি লোকা যদি সন্তীহ তাত ! | 

যগ্ন্তরিক্ষে যদি ব৷ দিবি শ্রিতাঃ ক্ষেত্রজ্ং ত্বাং তন্তয ধর্মান্য মন্যে 1২৫॥ 

ব্বাতিরুবাচ | 

যস্্ং বাঁচ! হৃদয়েনাপি সাধুন্ পবীপ্মানান্ নাঁবমংস্থা নবেন্দ্র ! | 
তেনানন্তা দিবি লোকাঃ শ্রিতান্তে বি্যুন্রপাঃ ব্বনবন্তো মহান্তঃ ॥২৬॥ 

শিবিরুবাচ। 

তাংস্ং লোকান্ গ্রতিপগ্ধন্ব বাজন্! মরা দ্ভান্ যদি নেকউঃ ত্ররন্তে। 
ন চাহং তান্ প্রতিপৎস্তে হ দা বন্র গন্ধা নানুশোচন্তি ধীবাঃ ॥২৭॥ 

ভাবতকৌমুদী দি 
পৃচ্ছামীতি। উশীনবস্তাপত্যম্ ওশীনবঃ, শিবিনীম ৷ অন্যতপ্রাগব্যাখ্যাতম্ ৫২৫॥ 

যদ্দিতি। হে নবেন্ত্র] শিবে। তং বাঁচা, হদষেনাপি মনসা চ, সাধুন্, পরীগমানান্ 

যৎকিমপি লব্ষ,মিচ্ছ.ন্ প্রার্থিজনান্, য্ নাঁবমস্থাঃ প্রত্যাখ্যানেন নাবমানিতবান। তেন 
হেতুনী, অনন্তা অক্ষযাঃ, বিছ্যুদ্রপা উজ্জনাঃ, স্বনবন্তত্ূদ্ষশোগানধ্বনিমন্তঃ। মহান্তো বিশালাশ্চ, 
তে লৌকাঃ দিবি শ্রিতাঁঃ স্থিতাঁঃ ॥২৬| 

তাঁনিতি। হে বাঁজন্। ত্বং তান্ লৌকান্, প্রতিপ্ধন্ব গৃহাঁণ। প্রতিপৎস্তে গ্রহীত্য|মি 1২৭! 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
শিশুকাৎ মন্দবালকাদিতি বা।২৩- ২৫॥ পবীদ্দমানান্ যাঁচকান্, নাবমংস্থা নাবমানং 

শিবি বলিলেন_“আমি উীনবেৰ পুত্র; আমার নাম শিবি; আমি 

'আপনাব নিকট প্রার্থনা কবিতেছি_-গগনে বা স্বর্গে আমীবও বদি পুণ্যলোক 
থাকে, তবে আমি আপনাকে সেই সকল লোৌকেব অধিকাঁবী বলিয়! মনে 
কবি” ॥২৫॥ 

বাতি বলিলেন-_-“মহাবাজ ! শিবি! আপনি বাক্য বা মন--ইহাব 
কোনটা ছাবাই যেহেতু প্রার্থী সাধু লোৌকদিগকে প্রত্যাখ্যান কবিয়া! অপমানিত 
কবেন নাই; সেই হেতু অক্ষয়, বিদ্যুতের ন্তাষ উজ্জল, আপনাবই যশোগানে 
মুখবিত এবং বিশাল পুণ্যলৌোক সকল আপনাঁব জন্য স্বর্গলোকে প্রস্তুত 
বহিয়াছে” ॥২৩॥ 

শিবি বলিলেন-_“মহাঁবাঁজ ! পুণ্যলোক ক্রয় করা যদি আপনা অভিপ্রেত 
না হয়, তবে আমার প্রদত্ত সেই লোকগুলি আপনি গ্রহণ ককন; আমি দান 
করিয়া আবাব সেগুলি গ্রহণ কবিব না; যে সকল লোকে যাইয়া জ্ঞানিগণ 
আৰ শোক করেন না” ॥২৭) 

২৭)*"গ্রতিগন্তেহ দত্বা***। 



পরব অশীতিতমোহধ্যায়ঃ ৯৫৭ 

যযাতিরুবাচ। 

যথা ত্মিন্ত্রপ্রতিমপ্রভাবস্তে চাপ্যনম্তা নরদেব । লোকাঃ। 
তথাগ্ভ লোকে ন বমেহন্যদত্তে তম্মাচ্ছিবে! নাভিনন্দামি দাঘম্ ॥২৮॥ 

অষ্টক উবাঁচ। 
ন চেদেকৈকশো বাজন্' লোকানঃ প্রতিনন্দসি। 
সর্ব প্রদায় ভবতে গন্তাবো৷ নরকং ববম্ ॥২৯॥ 

যঘাতিরুবাচ। 

যদর্হোহহং তদ্ঘতধবং সন্তঃ সত্যাভিনন্দিনঃ। 
অহ্ং তন্নাভিজানামি বু কৃতং ন ময়া পুবা ॥৩০॥ 

ভারতকৌমুদী 
যথেতি। হে নবদেব। বাঁজন্। শিবে। যথা ত্বম্ ইন্্প্রতিমপ্রভাবঃ, তথা তে তব 

লোকা অপি অনন্তা অক্ষষা এব। তথাঁপি অদ্য অহম্ অন্যদন্তে লোকে ন বমে ন সন্বয্যামি। 

তক্মাৎ্, হে শিবে | দাঁষং তবেদং দানম্। নাভিনন্দামি আদবপূর্ববকং ন গৃহ্বামি |২৮া 
নেতি। হে বাজন্। নঃ অস্থাকম্, একৈকশ একৈকশ্য, লোৌকান্, চেৎ, ন প্রতিনন্দসি 

আদৃত্য গৃহাঁসি ঃ তদা বযং সর্বের মিলিত্বা, স্বং স্বং লোৌকং ভবতে প্রা, নরকং নবকতুল্যং 
ভুলোকমেব, গন্তাঁবঃ পুনর্গমিহ্যামঃ 1২৭ 

যর্থ ইতি। অহং যদর্ঃ যন্তোগযোগ্যঃ, যুঘং তৎ কর্ভুং যতধ্বমূ। যেন হি সন্তো জনাঃ, 

_ সত্যাভিনন্দিনঃ » ক্ষত্রিষস্তাপ্রতিগ্রহ এব সত্য ইত্যাশষঃ। মযা পুবা যত প্রতিগ্রহবশ্শ ন 
কুতম্, ইদানীমহং তৎ কর্তৃং ন অভিজানামি নাহ্গীকবোমি ।৩০। 

ভাব্তভাবদীপঃ 
কতবানসি। স্বনবন্তঃ প্রখ্যাতা ইত্যর্থঃ ২৬২ |॥ গন্তাবো মৃডা। প্রাপ্যানঃ। নরকং 

যযাঁতি বলিলেন-__-“মহাঁবাজ! শিবি! আপনা প্রভাব বেমন ইন্দ্রে 
তুল্য, আপনার পুণ্যলোকগুলিও তেমন অক্ষব : তথাপি আজ আমি পবপ্রদত্ত 
লোকে জন্তু্ট হইব নাঃ অতএব শিবি! আমি আপনাব দান আদবপুর্ববক 
গ্রহণ করিতে পারিলাম না” ॥২৮॥ 

অষ্টক বলিলেন-_“মহারাজ! আমাদেব এক এক জনেব প্রদত্ত পুণ্যলোক যদি 
আপনি গ্রহণ না কবেন, তাহা হইলে আমবা সকলেই মিলিত হইযা, আপনাকে 
স্ব স্ব লোক দান কবিয়া, মর্ত্যলোকেই যাইব” ॥২৯| 

ব্যাতি বলিলেন_“আঁমি যাহা ভোগ কবিবাব ঘোগ্য, তাহা দম্পাদন 
কবিবাৰ জন্যই আপনাবা! চেষ্টা ককন। কেন না, সাঁধুলোকেবা দত্যেস্ 
আদব করিয়া থাকেন; কিন্ত আমি পুরে যাহা কবি নাই, সে প্রতিগ্রহ 
এখন স্বীকাঁব কবিতে পারি না” ॥৩০॥ 

(২৮)-*নাভিনন্দামি দেখম্। 



৯৫৮ মৃহাভীবতে আদি- 

অফ্টক উবাচ । 

কস্তৈতে প্রতিদৃশ্যন্তে বথাঃ পঞ্চ হিরগয়াঃ | 
যানারুহ নবো লোকানভিবাঞ্চতি শাশ্বতান্ ॥৩১॥ 

বযাতিরুবাচ। 

যুস্মানেতে বহিষ্ন্তি রথাঃ পঞ্চ হিরগ্মযাঃ। 

উচ্চৈঃ সন্তঃ গ্রকাশত্তে জ্বলভ্তেহিগ্রিশিখা ইব ॥৩২। % 

অষ্টক উবাচ। 
আঁতিষ্ স্বরথং রাঁজন্! বিক্রমস্থ বিহাঁধসম্| 
বয়মপ্যনুযাস্তাষে! যদ কালো ভবিষ্যতি ॥৩৩॥ 

ববাতিরুবাচ। 

সর্বৈবৈবিদানীং গন্তব্যং সহ ব্বর্গজিতো বষয্। 
এষ নো বিরজাঃ পন্থা দৃশ্ঠতে দেবসন্মনঃ ॥৩৪॥ 

ভাবতকৌমুদী 
কন্তেতি | হিবখাযাঃ ত্বর্ণমযাঃ। শাশ্বতান্ চিবস্থাধিনো লোকান্ গন্তমিতি শেষঃ [৩১1 

যুম্মানিতি। অগ্নিশিখা! ইব জলন্তো দীপ্যমানাঃ সন্তঃ, উচ্ৈরুপবি প্রকাশত্তে 1৩২ 
আতিেতি। অন্মাকং বথত্বাদেব স্বব্থম, আভিষ্ঠ আঁবোহ। বিহাঁধসং গগনম্, 

বিক্রমণ্থ স্বর্গ, গন্তমতিত্রীম ॥৩৩| 

সর্ববিবিতি। ব্যং সহম্ব্গজিতঃ সমাঁনভাবেনৈব স্বর্গীধিকাবিণঃ। অতএবেদানীং 
সহভাঁবেনৈব সর্বৈর্গন্তব্যম্। নং অস্মাকমূ, দেবসন্পনঃ ব্বশ্য, এব বিবজ! নিবিন্নঃ 1৩৪1 

অষ্টক বলিলেন-__ন্ুবণময় এই পাঁচখাঁনি বথ দেখা যাইতেছে কাহাব? 
যে রথে আবোহণ কবিষা মানুষ নিত্যধাঁমে যাইতে ইচ্ছা করিয়া থাঁকে” ॥৩১॥ 

য্যাতি বলিলেন-__নুবর্ণসষ এই পাঁচখানি ব্খ আপনাদিগকেই বহন 
কবিবে। এই ব্থগুলি অগ্নিশিখাৰ ন্যায় চক্মক্ করিতে থাঁকিয়া উপবে 
প্রকাশ পাইতেছে” ॥৩২॥ 

অষ্টক বলিলেন--“মহাবাজ ! ইহা আপনাবই রথ, আপনি ইহাতে 
আবোহণ কবিয়া আকাশ অতিক্রম ককন; ষখন সময় হইবে, তখন আমবাঁও 
আপনাব অনুসরণ করিব” ॥৩৩। 

য্যাতি বলিলেন_-“আমবা সমানভাবেই স্বর্গ জয় করিয়াছি; সুতবাং 
সকলে মিলিয়াই এখন যাইব। আমাদের স্বর্গের এই নিষ্ষটক পথ দেখা 
যাইতেছে” ॥৩৪॥ 

* ইত; পবম্ একবিংশতিশ্লোকা দাক্ষিণাত্যপুস্তকে অধিক | 
(৩৩) আতিষ্টন্ব বখান্-*"। 2 র্ 



গর্ববনি অশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ। ৯৫৯ 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 
তেহধিরুহ বথান্ সর্বের প্রয়াতা নৃপসত্তমাঃ। 
আক্রমন্তো৷ দ্িবং ভাতির্থেণাবৃত্য রোদসী ॥৩৫॥ 

অষ্টক উবাচ। 
অহ্ং মন্যে পুর্বষেকোহম্মি গন্তা সখা চেন্দ্রঃ সর্ব্থা মে মহাত্া 
কম্মাদেবং শিবিরৌশীনবোহয়ম্ একোহত্যগাৎ সর্বববেগেন বাহান্ ॥৩৬| 

যযাতিরুবাচ | 

অদদদ্যাচমানাষ যাঁবছিত্তমবিন্দত | 

উশীনরন্তয পুত্রোহয়ং তম্মাচ্ছে ঠো হি ঝঃ শিবিঃ ॥৩৭| 

ভাঁবতকৌমুদী 
ত ইতি। ভাভিঃ স্বন্বতেজোভিঃ দিবং গগনম্। আক্রমন্তো ব্যাপ্র-বন্তঃ, তথা ধর্দে 

্প্রভাবেণ, বোঁদসী গ্যাবাপৃথিব্যো, আবৃত্য অভিভূষ ॥৩৫। 

অহমিতি। মহাত্মা ইন্্রঃ সর্বথা মে সখা, অতএবাহমেক এব পুর্ব্রং ততসকাশং 

ন্তান্মি, ইতি মন্তে সম্ভাবিতবান্। কিন্তু গুণীনবঃ অযং শিবিবেক এব কন্মাদ্ধেতোঃ এবং 
র্ববেগেন সর্ধেভ্যো বেগাঁধিক্যেন, অন্মাকং বাহান্ চালকান্ অত্যগাৎ অতিক্রান্তবান্ ॥৩৬ 

অদদর্দিতি। অযমুশীনরন্ত পুত্রঃ শিবি:, যাবৎ, বিভ্তং ধনম্, অবিন্দত বাজ্যাদ্বলতত, 

তাবদেব যাচমানীয অদদৎ। অস্মাৎ, শিবিবেব বো যুন্সাকং মধ্যে শ্রেষ্ট; |৩৭ 
ভারতভাবদীপঃ 

ভু্লোকম 1২৯॥ যতধ্বং কর্ভূমূ। নাঁভিজীনামি নাক্ীকবোমি 1৩০--৩১|  প্রকাঁশত্তে 
দৃান্তে। জলন্তো দীপ্যমানাঃ ॥৩২--৩৬॥  দেব্যানাষ বক্গনোকমার্গপ্রা্ধযে, যাবৎ 
র্বঘমদদৎ, সর্ব্বত্যাগীত্যর্থঃ। অন্যে পিতৃযানেনৈব গতা ইত্যর্থাজজ্রেবম্॥৩৭| নৌম্য- 

বৈশম্পায়ন বলিলেন__সেই বাঁজশ্রেষ্ঠগণ বথে আবোহণপুর্বক, ধর্মে 
প্রভাবে ভূমণ্ডল ও গগনমণ্ডল অভিভূত করিয়া এবং আপন আপন তেলে 
গগনমণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া, ব্বর্েব দিকে প্রস্থান কবিলেন ॥৩৫। 

অষ্টক বলিলেন-__«দেববাঁজ ইন্দ্র সর্ববপ্রকাবেই আমার সখা; স্ৃতবাং 
আমি একাই সকলেব আগে সেখানে যাইব ; ইহা আমি মনে কবিয়াছিলাম ; 
কিন্তু উদ্ীনরপুত্র এই শিবি সব্ববাপেক্ষা অধিক বেগে আমাঁদেব চাঁলকদ্িগকে 
একপ অতিক্রম কবিলেন কেন ?” ॥৩৬| 

যযাঁতি বলিলেন_“এী উশীনবপুত্র শিবি রাজ্য হইতে যত ধন পাঁইতেন, 
সে সমস্তই প্রার্থীদিগকে দান কবিতেন; স্ুতবাং উনিই আঁপনাদেন দধ্যে 
শ্রেষ্ঠ ছিলেন” ॥৬৭| 

(৩৭) অদদ্দেব্যানায...। 



১৬৪ ম্হাভাবতে আদি- 

দাঁনং তপঃ সত্যমথাপি ধর্ম ভীঃ শ্রীঃ ক্ষমা সৌম্যমথো বিধিৎসা । 
রাজনেতান্য প্রমেয়ানি রাজ্ঞ শিবেঃ স্থিতান্থাপ্রতিমস্থ বৃদ্ধা ॥৩৮ 

এবং বৃত্ো হীনিষেবশ্চ যন্মাভম্মাচ্ছিবিরত্যগাদ্বৈ বথেন। 
বৈশম্পারন উবাচ । 

অথাষ্টকঃ পুনবেবান্বপৃচ্ছন্মাতামহং কৌতুকেনেন্দরকল্পম্ ॥৩৯ 
পৃচ্ছামি ত্বাং নূপতে ! ভ্রুহি সত্যং কুতশ্চ কশ্চাসি স্থৃতশ্চ কস্তয | 
কৃতং ত্বয়া যদ্ধি ন তন্ত কর্তী লোকে ত্ুদন্যঃ ক্ষত্রিয়ো ত্রাহ্মণো বা ॥৪০॥ 

ঘযাঁতিরুবাচ | 

যযাতিবস্মি নহ্যস্ত পুন্রঃ পুবোঁঃ পিতা সার্ববভৌমন্ত্িহাসম্। 
গুহরধযর্থ, মামকেভ্যে। ব্রবীমি মাতামহোহ্হং ভবতাং প্রকাশম্ ॥৪১| 

ূ ভাঁবতকৌমুদ্রী নন 4 
দাঁনমিতি। ধর্মনীর্থনানাদিং, হরীর্লজ্জা, শর্দযাদিগুণসম্পৎ্, সৌম্যং কোমলতা, বিধিৎ্সা 

প্রজানাং স্থখবিধানেচ্ছা। হে বাঁজন্। বৃদ্ধা অপ্রতিমশ্য সাদৃশ্যবহিতত্ত, বাঁজঃ শিবেঃঃ 
এতাঁনি দানাদীনি তজ্জনিতধর্শণীত্য্থ:, অপ্রমেযানি স্থিতানি 0৩৮ 

এবমিতি। যন্মাৎ্, শিবিঃ, এবং বুধ ঈদৃশচবিতরঃ হ্ীনিষেবঃ পাপা্ষ্টানে লঙ্জাশীলশ্চ; 
তন্মা্, বথেন ঘুন্সান্ অত্যগাৎ অতিক্রান্তবান্। মাঁতামহং যযাতিম্ ॥৩৭1 

পৃচ্ছামীতি। পবিচযাভাবেপি বাজতুল্যারুতিদর্শনাৎ নৃপতে ইতি সম্বোধনম্। পূর্ববর- 

মপ্যেবম্। কুতঃ স্থানাদাগত ইতি শেষঃ। নামা কশ্চাসি। যৎ সৎ কর্ম । কর্তা নাসীদ্দিতি 
শ্ষঃ 08০] 

ভাবতভাবদীপঃ 
মক্রুবত্বমূ। বিধিৎ্সা পালনেচ্ছা' ॥৩৮। মত্যমেব শ্রেষঃসাধনমিতি বিধাতুং পূর্েভপ্রশ্- 
স্ববে অন্ুবদতি, অথাষ্টক ইত্যাদিনা |৩৯--৪০| গ্রকাশং প্রীগুকরমপি ম্প্টতবম্ 1৪১ 

দান, তপস্তা, সত্য, তীর্থননানাদি ধর্ম্নকাঁধ্য, লঙ্জা, দযা-দাক্ষিণ্যাদি, ক্ষমা, 
কোমলতা এবং লোকে সুখসম্পাদন কবিবাব ইচ্ছা__এই সকল গুণ উহার 
বহুপবিমাঁণে ছিল এবং বুদ্ধিতে উহাব তুল্য কেহই ছিলেন না ॥৩৮। 
_শিবি এইরূপ ছিলেন বলিয়াই আপনাদিগকে অতিক্রম কবিয়াছেন ॥ 
বৈশম্পায়ন বলিলেন--তাহাব পব, অষ্টক কৌতুকবশতঃ ইন্দ্রতুল্য মাতামহ 
যযাতিব নিকট পুনবায় জিজ্ঞাসা কবিলেন--॥৩৯। 

“হাবাজ! আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা কবিতেছি, আপনি সত্য বলুন; 
আপনি কে? কীহাব পুত্র? এবং কোঁথা হইতে আসিযাছেন? আপনি 
যে সৎকাধ্য কবিয়াছেন, জগতে আপনি ভিন্ন অপব কোন ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণই 
তাহ! কবেন নাই, ইহা আমার ধাঁবণা ॥৪০1 

(৪১).""ভব্তাং প্রকাশঃ । 





৯৬২ মহাভাবতৈ 

যদটক! গ্রত্রবীমীহ সত্যং প্রতা্দনক্ষৌধদশ্থিং তখৈব | , 
সর্ষের চ লোঁকা যুনয়স্চ দেবাঃ সত্যেন পুজ্যা ইতি মে মনোগতম্ 18৫1 

ঘো নঃ স্বর্গজিতঃ সর্ববান্ ষথাবৃতং নিবেদয়েহ। 

অনমুযুদ্ধিজাগ্ডোভ্যঃ স লভেন্নঃ সলোকতাম্ ॥৪৬। 
বৈশম্পায়ন উবাচ । 

এবং বাঁজা স মহাত্ব! হুতীব দৈর্দে হি ্রৈস্তাবিতোহমিত্রসাহি !। 
ত্যক্ত। মহীং পবমোদারকর্ধা স্র্গং গত কর্মভির্ব্যাপ্য লোকান্ ॥৪৭॥ 
ইতি শ্রীমহাভাবতে শতনাহজ্রাং সংহিতীয়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ববণি 

সম্ভবে উত্তরষাযাতসমাপ্তির্নাম অশীতিতমোহধ্যাযঃ ॥০। % 
শর ৩ তত ল। লস শপ পপর ৮৮০০০ জাজ | অজ ক নি ০পকর 

যদিতি। হে অষ্টক। যদ্যথা ত্বাঁমিহ সত্যং প্রত্রবীমি, তখৈৰ ওযদৃশ্থিম্ উষদশ্বপুতরং 

প্রতর্দিনঞ্চ সত্যমেৰ গ্রাক্রবমূ। মনোগতং বৃত্তং নিশ্চয ইত্যর্থঃ 1৪৫1 
এতুপাখ্যানকখনফলমাঁহ--য ইতি। অনস্থযুবস্থযা শূন্যঃ পবদৌষাবিষবাববহিত ইতি 

যাব, যো! জনঃ, দিজাগ্রেভ্যো৷ ব্রাক্ষণেভ্যঃ, স্বর্গজিতৌ ধর্ম্যকর্মাভিঃ ন্বর্গাধিকাঁবিণঃ সর্বান্, নঃ 
অত্মান্, ঘথাকৃন্তম্ ইতিহাসানুৰপম্, নিবেদঘেৎ কথযেৎ্ ১ সজনঃ, নঃ অন্মাকমেব, সলোকতাং 
সমানস্থানগামিত্বম্ঃ লভে্ 1৪৬ 

এবমিতি। অমিত্রান্ শত্রন্ সহতে তৈবজয্যে ভবতীতি অমিত্রসাহঃ কর্শপ্যণ, স চ 

জনম্জেয়স্তৎসম্বোধনম্। তির ডি স্বৈর্দোহিত্রৈ ' 
বষ্টকাঁদিভিঃ, এবং ব্বন্বপুণ্যবিজিতলোকদাঁনেন, তারিতঃ পতনান্সিবাবিতঃ সন্ঃ মহীং ত্যক্তী 
কম্মভিঃ সকন্্মনিবন্ধনযশোভিঃ লোঁকাঁন্ ত্রিভূবনং ব্যাপ্য, পুনঃ ন্বর্গ, গতঃ ॥8 ৭1 
ইতি মহামহোপাধ্যাষ-ভাঁবতাচা্্য-শ্রীহবিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্যবিবচিতায়াং মহাভাবত- 

টাকাঁযাঁং ভাঁবতকৌ মুদীসমাখ্যাযামাদিপর্করণি সম্ভবে অশীতিতমোহধ্যাষঃ 1০1 

অষ্টক! আমি যেমন তোমাৰ নিকট এখন সত্য বলিতেছি, তেমনই 
উশ্বপুত্র প্রতর্দনেব নিকট সত্য বলিয়াছিলাম। সমস্ত লোক, সমস্ত মুনি 
ও সমস্ত দেবতা সত্যেব প্রভাঁবেই পুজনীয় হইয়াছেন ইহাই আমাব মনে 
ধাবণা ॥৪৫॥ 

যে লোক অনুষাশুন্য হইয়া ত্রাক্মণগণেব নিকটে যথাঁধথভাঁবে স্বর্গবিজয়ী 
আমাঁদেব সকলেব উপাখ্যান বলিবে, সে লোক আমাদেরই তুল্য ব্বর্গলাভ 
কবিবে” ॥৪৬॥ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন_-মহারাজ জনমেজয় ! অত্যন্ত সংকর ও মহাত্া 

ছি রা নেভি বারে টা 
(৪৭-"'ব্যাপ্য পৃথীম। * * "ত্রিনবতিতমৌহধ্যায়:'**, “**একনবতিতমোহধ্যাষঃ-”, 

“***স্প্তাশীতিতমোহ্ধ্যাষঃ ইতি পাঁঠভেদাঃ | 



একাশীতিতমোহধ্যায়ঃ। 
রিকি 

জনমেজয় উবাচ | 
ভগবন্! শ্রোতুমিচ্ছামি পুবোর্ব্ংশকবান্পান্। 
যদীরয্যান্ যাদৃশাংশ্চাপি যাবতো যৎ্পরাক্রমান্ ॥১॥ 
নহান্মিন্ শিলহীনো বা নিবার্ষ্যে বা জনাধিপঃ| 
প্রজাবিবহিতো বাপি শ্রন্তপুর্ববঃ কথঞ্চন ॥২॥ 
তেষাং প্রথিতকীর্ভীনাং বাজ্ঞাং বিজ্ঞানশালিনামৃ। 
চবিতং শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তবেণ তপোধন । ॥৩॥ 

শপ শি পাক শত এ সি পা পা 

ভগবনিত্যাদি। যদবীর্্যান্ যাদৃশশাবীরশভীন্, যাদৃশান্ যাদৃশগুণশালিনঃ, যাঁবতো! 
যাবৎসংখ্যকান্, ষৎ্পরাক্রমান্ যাদৃশপ্রভাবান্ 1১1 

নহীতি। অশ্থিন্ পৃরুবংশে। জনাধিপো বাজা। প্রজাবিবহিতঃ সন্তানশৃন্াঃ ২ 
তেষাঁমিতি। বিজ্ঞানশালিনাং শিল্পশান্জ্ঞানবতাম্॥৩। 

ভাবতভাবদীপঃ 
ছাঁদনং জীবিকাত্বেন পবিধাঁনম্। অতীতফলত্বাদন্য ধর্মন্য স্বমুখেন কীর্তনং দৌষঃ। 
অন্যথা “ধর্মঃ ক্ষবতি কীর্ডনাৎ” ইত্যুক্তেবশ্রেষসে স্যাৎ। পপ্রস্থে দত্বা বিপিনং ব্রাহ্মণেভ্যঃ” 
ইতি পাঠে ব্রা্ষণেভ্যো দত্বা বিপিনং বনং গ্রন্থে প্রতস্থেহহং প্রস্থানং কৃতবানন্মি, অত্যাস- 
লোপ আর্ধঃ। মেধ্যানশ্বান্ যদ! দেবেভ্য উৎ্হজতি তা দেবাস্তং পু্যবস্তং ভজন্তী- 
অর্থ: (৪২---৪৭| 

ইতি শ্রীমহাভাবতে আদিপর্ববণি নৈলক্ঠীষে ভারতভাবদীপে অশীতিতমোহধ্যাযঃ 1৮০1 

পৃথিবী পরিত্যাগ কবিয়া এবং সৎকর্ম্েৰ যশে ত্রিভুবন ব্যাপ্ত কবিয়া, পুনবাঁষ 
্বর্গলোকে চলিয়া! গেলেন ॥৪৭| 

2797 

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন_“মহষি বৈশম্পান! যেপ বলবান্ঃ 
বাদৃশ গুণবান্, যেবপ পবাক্রমশালী এবং যত সংখ্যক বাঁজা পুকৰ বংশে 
জন্মিযাছিলেন, আমি তীহাদেব নাম শুনিতে ইচ্ছা কবি।১। 

এই বংশে চবিত্রহীন, দুর্বল বা নিঃসন্তান কোন রাজা জদ্মিযাছিলেন 
বলিষা আমি পূর্বে শুনি নাই ॥২ 

(১) প্রথমক্্োকতরযং দাক্ষিণীত্যপুক্তকে বিভিন্নরপং দৃহাতে ।."*বংশধরান্ নৃপান্*** 
(৩ তেষাং প্রথিতবৃততীনাম্... | 



৯৬৪ মহাভারতে আঁদি- 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 

হস্ত তে কথরিষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি | 

পুৰোর্বংশধরান্ বীরান্ শক্রপ্রতিমতেজসঃ। 

ভূবিদ্রেবিণবিক্রান্তান্ সর্ব্বলক্ষণপুঁজিতান্ ॥81 

প্রবীবেশ্বরবৌদ্রাশ্াস্ত্য়ঃ পুত্র! মহারথাঃ। 
পুরোঃ পৌফ্টামজায়ন্ত প্রবীরস্তত্র বংশকৃৎ ॥৫ 
মনন্থ্যবভবতন্মাচ্ছরসেনীস্তঃ প্রভুঃ | 
পৃথিব্যাশ্চতুরস্তায়া বাঁজা রাজীবলোচন? ॥৩| 

শত্তঃ সংহননো বাগদী সৌবীরীতনয়ান্ত্রয়ঃ | 
মনন্ঠোব্ভবন্ পুত্রাঃ শূরাঃ সর্বেব মহারথাঃ ॥৭॥ 

হন্তেতি। হন্ত হর্ষে। শক্রপ্রতিমতেজস ইন্দরতুল্যপবাক্রমান্। ভূবীণি ভ্রবিশানি 
ধনাঁনি যেষাঁং তে চ তে বিক্রান্তাশ্চেতি তান্। ষ্টপাঁদমিদং পছ্ম্ ॥৪| 

প্রবীবেতি। পোঁষ্ট্যাং পৌঁ্ানামিকাঁযাং ভাধ্যাযাম্। তত্র তেষু মধ্যে ॥৫| 
মনন্থাবিতি। তত্বাৎ প্রবীবাৎ্। শৃবসেন্তাশুদাখ্যাযাঃ প্রিযাঃ ভুতঃ। চত্বাবঃ সমুদ্র 

অন্তে যন্তান্তস্াঃ ॥৬] 

শক্ত ইতি। সৌবীবী নাম মনস্থ্যতাধ্যা তন্তান্তনযাঃ ॥৭| 

ভারতভাবদীপঃ 
ভগবন্নিতি ॥১--৫॥ চত্বস্তীষাশ্চতুঃসমুন্রাবচ্ছিন্াযাঃ ॥৬--১৯॥ 

_ ইতি শ্রীমহাভাবতে আদিপর্করণি নৈলকণ্ঠীষে ভাবতভাবদীপে একাশীতিতমৌহ্ধ্যাষঃ 1৮১ 
সে রাজাদেব কীন্তি জগঘিখ্যাত ছিল এবং তাহারা সকলেই শিল্প ও শান্ত 

অভিজ্ঞ ছিলেন। অতএব আমি বিস্তবক্রমে তীহাঁদেব চবিত্র শুনিতে হচ্ছ! 
কবি” ॥৩। 

বৈশম্পান বলিলেন- মহারাজ! আপনি যখন আমাকে জিজ্ঞাসা 
কবিতেছেন, তখন পুকব বংশে ইন্ত্তুল্য প্রভাবশালী, সর্ধবন্ুলক্ষণসম্পন্ন, 
মহাবীব, মহাঁধনী ও মহাঁবিক্রমী যে সকল বাঁজা জন্মিয়াছিলেন, জানি 
তাহাদেব বিবষ আপনাব নিকট বলিতেছি ॥81 

পুকব বসে পৌ্ঠীব গর্ভে প্রবীব, ঈশ্বব ও বৌদ্রাখবনামে তিনটী মহাব্থ 
পুত্র জন্মিয়াছিল : তাহাদের মধ্যে প্রবীবই বংশধব ছিলেন ॥৫॥ 

প্রবীবেব ওুবসে শুবসেনীব গর্ভে মনন্থ্যনীমে একটা পুত্র জন্মগ্রহণ কবে 
পদ্লুনয়ন সেই মনন্থ্যই সসাগবা পৃথিবীব অবীশ্বব হইয়াছিলেন।৬। 

(৪). সর্বনক্ষণলক্ষিতান্। €৫)-**পৌয়ামজাধন্ত** | 



পর্বণি একা শীতিতমোহ্ধ্যায | ৯৬৫ 

অন্থগ ভানুপ্রভৃতযে মিশ্রকেশ্টাং মনম্থিনঃ | 

বৌদ্রাশবস্ত মহেষাসা দশাপ্লবসি সুনবঃ ৮ 
যন্বানো জজ্ঞিবে শুবাঃ প্রজাবিস্তো বন্ুশ্রুতাঃ | 

সর্বেৰ সর্ববান্তরবিদবাংসঃ সর্ব ধর্দপরাষণাঃ ॥৯॥ 
ধাচেয়ুরথ কক্ষেযুঃ কৃকণেয়ুশ্চ বীর্য্যবান্। 
স্থপ্ডিলেযুর্বনেযুস্চ জলেয়ুশ্চ মহায্শাঃ ॥১০। 
তেজেযু্বধলবান্ ধীমান্ সত্যেযুশ্চে্দ্রবিক্রমঃ | 
ধন্মেয়ুঃ স্তেমুশ্চ দশমো। দেববিক্রমঃ ॥১১। 

অনাধুন্তিবভূতেষাং বিদ্বান্ ভূবি তথৈকবাটু। 
খচেম়ুবথ বিক্রান্তো দেবাঁনামিব বাসবঃ ॥১২॥ ডি তার ২৯ 

অন্থগিতি। বৌন্রা্স্ত তদাখ্যপুরপুত্রস্ত । মিশ্রকেগ্ঠামপ্দরসি। সুনবঃ পুত্রা জাতাঃ 1৮ 
যজান ইতি। যজানো যথাবিধি যজ্ঞকাঁবিণঃ। প্রজাবস্তঃ সন্তানশালিনঃ 1১1 

অথ কে তে দশ ক্নব ইত্যাহ--খচেযুবিত্যাদিদ্বাভ্যাম্ ॥১০--১১॥ 
অনাধৃষ্টিবিতি। অথ তোঁং বৌদ্রাশ্বপুত্রাণাং মধ্যে, খমেযুর্নাম ভোষ্ঠঃ পু্রঃ, দেবানাং 

মধো বাঁসব ইন্ত্র ইব বিক্রান্তঃ, বিদবান্, তথা ভুবি একবাট, অদ্বিতীযো৷ বাঁজা, অতএব তম্ত 
কেনাপি ধর্ষণীসন্তবাৎ সঃ অনাধৃিভ্তদাখ্যশ্চাভূৎ। অতএব চ তশ্ত তেজোবাহুল্যেন সৃর্য্েণা- 
প্গতত্বাৎ, অন্বগৃভান্বিত্যপি নাগ । এবঞ্চ বৌদ্রাজ্যে্টপুত্রস্যৈব অন্থগভানগঃ খচেযুঃ) অনা- 
ধৃিশ্চেতি নামত্রযং মন্তব্যম্। অন্যথা তত্তদাখ্যকভিনরপত্রত্থে দশসংখ্যান্ুপপুতিবিত্যবধেষম্ ॥১২|। 

সৌবীবীব গর্ভে মনন্থ্যব তিনটা পুত্র জন্মে; তাহাদের নাম_-শভ, সংহনন 
ও বাগ্মী; তাহাবা সকলেই মহাবীব ও মহাব্থ ছিলেন ॥৭| 

গৃকব তৃতীয় পুত্র বৌদ্রাশ্থেৰ ওঁবসে অগ্দবা মিশ্রকেশীর গর্ভে অন্বগভান্- 
গ্রভৃতি মহাধনুর্দব ও অত্যন্তমহাবুদ্ধি দশটা পুত্র জন্মে ॥৮| 

সেই পুত্রগণ সকলেই যথাবিধানে যজ্ঞ কবিয়াছিলেন। মহাবীব ও সন্তানশালী 
ছিলেন, বছুতব শাস্তজ্ঞান অর্জন কবিয়াছিলেন এবং সমস্ত অন্্রবিষ্ঠায় নিপুণ 
ও ধান্সিক ছিলেন ॥৯ 

তীহাদেব নাম-__খচেযু, কক্ষেযু+ কৃকণেু স্থপ্তিলেযুঃ বনেযু.+ জলেষু 
তেজেযু, সত্যেযু * ধর্মেযু ও লন্নতেষু ॥১০-_-১১॥ 

তাহাদের মধ্যে খচেযু, দেবগণেব মধ্যে ইন্দ্র ন্যাষ্ বিক্রমী, বিদ্বান এবং 
পৃথিবীব অদ্বিতীয় বাজা হইযা “নাধৃষ্টি' ও “অন্বগভান্থ নাঁম ধাঁবণ কবিঘা- 

. ছিলেন ॥১১॥ 
(১৭) খতেযু"। (১১) "“সত্যেযুশ্রবিভ্রমঃ* | 



৬৬ মহাভারতে আদি- 

অনাধুষ্িম্তস্তাসীন্রোজসুয়াশ্বমেধকৃ। 
মতিনার ইতি খ্যাতো রাজ! পরমধাম্মিকঃ ॥১৩| 

মতিনারন্তুতা রাজন্ ! চত্বারোহমিতবিক্রমাঁট 

তংস্র্মহানতিরথো! ক্রহ্যস্চীপ্রতিমহ্যতিঃ ॥১৪॥ 

তেষাং তংসুর্মহাবীর্ধ্যঃ পৌরবং বংশমুদ্রহন্। 

আজহার যশে! দীপ্তং জিগায় চ বনুন্ধরাম্ ॥১৫॥ 

ঈলিনন্ত স্ৃতং তংস্ুর্জনয়ামাস বীর্য্যবান্। 

সোহপি কৃণ্সামিমাং ভূমিং বিজিগ্যে জয়তাং বরঃ ॥১৬॥ 

বথন্তর্ধ্যাং স্ুতান্ পঞ্চ পঞ্চভূতোপমাংস্ততঃ | 

ঈলিনো৷ জনয়ামাস দুগ্সস্তপ্রভৃতীনপান্ ॥১৭॥ 
ুক্সন্তং শৃবভীমৌ চ প্রবন্তথং বন্থমেব চ। 

তেষাং শ্রেষ্ঠোহভবদ্রাজা দুম্মন্তে৷ ছুর্জয়ো যুধি ॥৯৮॥ (যুখকম্) 

ভারতকৌমুদী 
শপ পপ পপ লাখ শা 

অনেতি। বাঁজন্যাশ্বমেধকৃদ্িত্যনেন মতিনাবস্ত সাম্রাজ্য সুচিতম্॥১৩। 

তংস্থরিতি। তংস্জপ্রভৃতীনি চত্বাবি নামানি ॥১৪| 
তেষামিতি। উদ্হন্ বক্ষন। দীপ্রমুজ্জলমূ। আজহাব অর্জযাঁমাস 1১৫| 

ঈলিনমিতি। জযতাং ববো বীবশ্রেষ্টঃ | ইমাং ভূমিং সম্পূর্ণাং বনন্ধবাঁম্ 1১৬ 
বথেতি। বঘস্তরধ্যাং বথন্তবীনামিকাঁযাঁং ভাধ্যাযাম। পঞ্চভূতোপমান্ প্রপিদ্ধতে 

অনাধৃষ্টির পুত্র মতিনাব। মতিনাব বাঁজ। হইয়া বাজনুয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ 
কবিয়াছিলেন এবং স্বভাবতই পরমধাম্মিক ছিলেন ॥১৩॥ 

মহাঁবাজ! মতিনাবেব চাবিটা পুত্র হইয়াছিল; সে পুত্রগণ সকলেই 
অসাধাবণ বিক্রমশীলী হইয়াছিলেন। তাহাদেব নাম_-তংস্ত, মহান্ঠ অতিরথ 
ও ভ্রন্থ্য ॥১৪| 

তাহাদের মধ্যে অত্যন্ত বলবান্ তংস্তু পুকবংশেৰ গৌবব রক্ষা কবতঃ পৃথিবী 
জয় কবিয়! উজ্জল বশ অর্জন করিয়াছিলেন ॥১৫।॥ 

বলবান্ তংস্থ ঈলিননামে এক পুত্র উৎপাঁদন কবেন। বিজয়িশ্রেন্ঠ সেই 
ঈলিনও সমগ্র পৃথিবী জয় কবিয়াছিলেন ॥১৬॥ 

মহাবাজ ঈলিন রথস্তবীনামক ভাধ্যাব গর্ডে ছুম্বস্ত, শূর, ভীম, প্রবস্থ ও 
বস্থনামে পাঁচটা পুত্র উৎপাদন কবেন) তীহাবা সকলেই ক্ষিতিপ্রভূতি পঞ্চ ই58884855788855755555557555555 8185 84754 

(১৮)""*দুম্স্তোধজনম্জয [| 
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দুগ্স্তাল্লক্ষণাযান্ত জজ্জঞে বৈ জনমেজয়ঃ | 
শকুত্তলায়াং ভবতো দৌন্মস্তিবভব€ স্ৃতঃ | 
তন্মাস্তবতবংশস্ত বিপ্রতন্থে মহদ্যশঃ ॥১৯॥ 

ইতি শ্লীমহাভারতে শতগসাহজ্র্াং সংহিতাষাং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ববণি 
সম্ভবে পুরুবংশকীর্ভনোপক্রমো নাম একাশীতিতমোহ্ধ্যাঃ ॥০॥ % 

উজান না 

দ্যশীতিতমোতধ্যায়ঃ | 
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জনমেজয় উবাচ । ণ 
ভগবন্। বিস্তবেণেহ ভবতম্ত মহাত্বনঃ | 

জন্ম কর্ম চ গুশ্রাযোস্তন্মে শংসিতুমহসি ॥১॥ 

ভাবতকৌমুদী 
ক্ষিত্যাদিপঞ্চভৃততুল্যান। ইলিনপ্রথমপুত্রনায়ো মকারমধ্যো যকারমধ্যশ্চ পাঁঠঃ পুস্তক- 
ভেদাৎ। শাকুস্তলনাটকেহপি তখৈৰ পাঠতেদো দৃশ্ততে | শূব্ভীমৌ দো ॥১৭--১৮| 

ুনন্তাদিতি। লক্ষণাযাং তদাখ্যাযাং ভার্ধযায়াম। জনম্জেযো নাঁম ু তঃ। শকুন্তলাযাং 
তন্নামিকাযাং ভার্ধ্যাযাম্। তম্মাভবতাৎ। বিপ্রতন্থে দিশো বিদিশশ্চ জগাম। যটপাদমিদং 
পছম্|১৯| 

ইতি মহাঁমহোপাধ্যাষ-ভাবতাচার্-শ্রীহবিদীসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টচার্যবিবচিতাষাং মহাঁভাবত- 
টাকাঁষাং ভাঁবতকৌমুদ্ীসমাখ্যাষামাদিপর্বণি সম্ভবে এক|শীতিতমোহধ্যাযঃ 1০1 

ভগবনিতি। কর্ধ চবিত্রমূ। শুশ্রযোঃ শ্রোতুমিচ্ছোর্মে মম সমীপে, তৎ জন্ম কর্ম চ 1১1 

ভূতেব ন্যায় বিখ্যাত হুইয়াছিলেন। তীহাদেব মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছুম্স্ত যুদ্ধে ছুর্ষ 
ও বাঁজা হইয়াছিলেন ॥১৭-_১৮॥ 

ছুম্মস্তে গুঁবসে লক্ষণীব গর্ভে জনমেজয়নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ কবে; 
আব, ছুম্স্ত হইতেই শকুত্তলাৰ গর্ভে ভরতনামে অন্য একটা পুত্র উৎপন্ন হয। 
সেই ভবত হইতেই ভবতবংশেব বিশাল যশোবাশি বিস্তীর্ণ হইয়াছে ॥১৯। 

8 
(১৯) অত্র প্রথমপাঁদঃ পুস্তকান্তবে নাস্তি। 

* অত্রানেকপুস্তক এবাধ্যাসমান্তির্নক্তি। বন্দদেশীযকতিপবপুস্তকে তু অযমংশস্চতু- 

দ্বতিতমাধ্যায়ে নিবেশিতো দুহাতে । কচিত্, 'অষ্টাশীতিতমৌহধ্যাযঃ' ইতি পাঠঃ 
৭' বহু পুস্তকেবেব ইদং শাকুভ্তলোপাখ্যানং যযাত্যুপাখ্যানাঁ পূর্ব সনগিবিষ্ং দৃতে। 
(১) "পন শ্রতমিদং ্ দধন্!” ইত্যাদিক্লোকদবযমত্র কচিললিখিতম্। 



৯৬৮ মহাভাবতে আন্ি- 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 

পৌববাণাং বংশকবো' ছুগ্মন্তো নাম বীর্ধ্যবান্। 

পৃথিব্যাস্চতুবস্তাষাঁ গৌপ্তা ভবতসভ্তম ! ॥২॥ 
চতুর্ভাগং ভূবঃ কৃৎস্ং সোহভূঙ-ক্ত মনুজেশ্ববঃ | 

সমুদ্রোবরণাংশ্চাপি দ্রেশান্ স সমিতিগ্ীয়ঃ ॥৩॥ 

আল্মেচ্ছাটবিকান্ সর্ববানভুঙক্ত বিপুমর্দনঃ | 

রত্বাকবসমুদ্রান্তাংশ্চাতুরর্্জনাবৃতান্ ॥৪॥ 

ন বর্ণসঙ্কবকবে! ন কৃষ্যাকবকৃজ্জনঃ | 
ন পাপকৃণ্ কশ্চিদাসীভম্মিন্ বাজনি শাসতি ॥৫॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 
পৌঁববাঁণামিতি। চত্বাবঃ সমুদ্রা অস্ত যস্তান্তস্তাঃ, গোণ্তা বক্ষিতা ॥২॥ 
চতুবিতি। চত্বীবো ভাগাঃ পূর্ধবদক্ষিণাদিভেদেন অংশা যস্ত তৎ্। কৃ্দং স্থানম্। 

সমুদ্রাববণান্ সমুদ্রসম্নিহিতান্। সমিতিগ্রযো বুদ্ধবিজষী ॥৩| . 
আয্েচ্ছেতি। আম্মেচ্ছাটবিকান্ ঘ্রেচ্ছদেশকিবাতদেশাবধিকাঁন্, বত্বানামাকবাঃ মুদ্রা অস্তে 

যেষাং তাঁন্, চাতুরবপ্যজনৈত্রক্ষণাদিবর্চতুষ্টঘৈন আবৃত1 অধিষ্ঠিতান্তান্, সর্ববান্ দেশান্॥৪ 
নেতি। তশ্মিন্ দুগ্মস্তে বাঁজনি শাঁসতি সতি, কশ্চিদপি জনঃ বর্ণসম্ববকবো নাসীৎ্, সর্বদা 

বিবাহনিষমাৎ» কৃষ্তাকবকৃৎ ধান্াদিকৃষিকাবী হ্বর্ণাদিখন্যাবিষাবী চ নাঁসীৎ্, থান্তাদীনাং 
স্বযমেবৌৎ্পন্তেঃ খনীনাঞ্চ স্বযমেবাবি9াবাৎ ॥৫] 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
ভগবন্গিতি ॥১| চতুবন্তাযাশ্চতুঃসমূদ্রাবচ্ছিন্নীযাঃ ॥২| চতুর্ভাগং ভাগচতুফম্, সর্ববামিতি 

যাবৎ |৩--৪| ন কৃম্াকবকৃৎ কৃষিকন্ন, ভূবৌহকষ্পচ্যত্বাৎ; আকবঃ সুব্র্ণাদিধাতুৎপত্তি- 

জনমেজয় বলিলেন__“মহধি ! মহাঁত্বা ভবতেৰ জন্ম ও চবিত্র এখন আমি 
বিস্তবক্রমে শুনিতে ইচ্ছা কবি+ অতএব তাহা আপনি আমাৰ নিকট বলুন” ॥১ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন__মহাবাজ! পুকব বংশবক্ষক বলবান্ ছুম্মন্ত বাজ 
চতুঃসমুদ্রবেষ্টিত পৃথিবীব বক্ষক ছিলেন ॥২॥ 

ুদ্ধবিজয়ী বাজা ছুম্বস্ত পৃথিবীর পূর্ব, পশ্চিম, উত্তব ও দক্ষিণ-_এই চাবিটা 
অংশ সমস্তই ভোগ কবিতেন এবং সমুদ্রসম্িহিত দেশগুলিও শাসন কবিতেন ॥৩ 

শ্লেচ্ছদেশ ও কিবাতদেশ হইতে আবন্ত কবিয়া, সমুদ্রবেষ্টিত এবং বণচতুষ্টয়- 
সমন্বিত সমস্ত দেশই তিনি ভোগ কবিতেন ॥৪॥ 

ুম্স্ত বাঁজাৰ শীদনকালে কোন লোকই বর্ণনক্কব জন্মাইত না, কৃষিকর্দ বা 
খনি আবিষাব কবিত না কিংবা কোন পাঁপকার্য্য কবিত না ॥৫ . 

(৩):*যো ভূঙক্ে“মন্জেশ্ববঃ,"* | (৪)..আয়েচ্ছাবধিকান্... ] 
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ধর্মে বতিং সেবমান৷ ধর্ম্ার্ধাবভিপেদিবে | 

তদা নব! নবক্রযাত্তর ! তন্মিন জনপদেশ্ববে ॥৬| 

নাসীচ্চৌরভয়ং তাত । ন ক্ষুধোভযমর্থপি | 
নাসীদ্যাধিভয়ঞচাপি তন্মিন্ জনপদেশ্ববে ॥৭॥ 
স্বধন্ম্নে বেমিবে বর্ণা। দৈবে কর্ণি নিঃস্পুহাঃ | 
তমাশ্রিত্য মহীপালমাসংশ্চৈবাকুতোভয়াঃ ॥৮॥ 
কালবর্ষী চ পর্জন্যঃ শস্তানি বসবস্তি চ। 
সর্বববত্বসম্ুদ্ধা চ হী পশুমতী তথ|। 

স্বকর্্নিবতা বিপ্রা নানৃতং তেষু বিষ্যাতে ॥৯| 
ভাঁবতকৌমুদী 

ধর্ম ইতি। বতিমনষঠীনানবাগমূ। ধর্দার্থাবুভাবেব অভিপেদিবে প্রীপ্তাঃ, ধর্শাদেবার্থোৎ 
পণ্ড; ॥৬| 

নেতি। হে তাঁত। বত্স! জনপদেশ্ববে বাজনি সতি। অধু অল্পমপি ॥৭॥ 
ম্বেতি। টৈবে কর্দণি বিপন্লিবাবণাষ শাস্তিম্্তযযনাদৌ নিঃস্পৃহাঃ, বিপদ এবাভাবাণ্॥৮1 
কালেতি। পর্জন্তো মেঘঃ। বসবস্তি সুম্বাদুনি। পশুমতী গবাদিপত্তশালিণী। অনৃতং 

মিথ্যা। বিদ্বাতে বর্ততে ম্ম। ষট্পাঁদোহযং শ্রোকঃ |৯ 

ভাঁরতভাবদীপঃ 

স্থানং তত্রাপি যত্রং ন কবোতি, পৃথিব্যা বত্ৈর্ধাতুভিশ্চ পূর্ণন্বাৎ ॥৫--৭ দৈবে কর্মণি বৃষট্যা- 

ছার্থে কাবীরধ্যাদিকাম্যকর্শণি ॥৮॥ তদেবাহ_-কাঁলেতি। “ব্হৃমৃতী” ইতি পাঠে ধনবতী ॥না 

মহাবাজ! দুগ্বত্ত বাঁজা হইলে, তখন সকল প্রজাই ধর্মানুষ্ঠান কবিবা 
রন্ম ও অর্থ লাভ কবিত ॥৬। 

জনমেজয় ! ছুম্স্ত বাজা হইলে, অল্পমাত্রও চোঁবেব ভয বা বোগেব 

ভহ ছিল না ॥৭॥ 

কোন বিপদই উপস্থিত না হওয়ায় কেহই শান্তিস্বস্ত্যবন কবিবাব 

ইচ্ছা কবিত না, সকল বর্ণই আপন আপন ধর্ম্দে থাকিষা আনন্দ অনুভব 
কবিত এবং প্রজাবা সেই বাজাকে পাইয়া অকুতোভয়ে বাস কবিত ॥গ 

মেঘ যথাসময়ে বর্ষণ করিত, শম্ত সকল হুমা ছিল, পৃথিবী সমস্ত বহে 

পবিপূর্ণ থাকিত এবং গকপ্রভৃতি প্রয়োজনীয পশু যথেষ্ট পবিমাণে ছিল : 

আব ত্রান্ষণগণ আপন কার্যে নিবত থাকিতেনঃ কিন্তু মিথ্যা ব্যবহার 

কবিতেন না ॥৯| 
(৬) ধশ্ব্যাং রতিম্*** | 

১২২ 



৯৭০ মহাভারতে 

স চাুতমহাবীর্ষ্যে বন্রসংহননো যুবা। 

উদ্ভম্য মন্দরং দোর্ভ্যাং বহে সবনকাননম্ ॥১০। 

চতুষ্পথগদাযুদ্ধে সর্ববপ্রহবণেষু চ | 

নাগপৃষ্ঠেহশ্বপৃষ্ঠে চ বনুব পরিনিচিতঃ ॥৯১ 
বলে বিষুসমশ্চাসীত্েজসা ভাক্করোপমঃ। 
অক্ষুব্বত্েহর্ণবদমঃ সহিষুদত্বে ধরসিমঃ 0১২৭ 

সম্মত? স মহীপালঃ প্রসন্নপুরবা্ট্রবান্। 
ভূয়ে৷ ধর্মপবৈরভাবৈমুদিতং জনমাঁদিশশু ॥১৩॥ 

ইতি প্রীমহাভাবতে শতসাহআ্যাং সংহিতীয়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্ষণি 
সম্তবে শাকু্তলে দ্যশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০) %* 

ভাঁরতকৌমুদী 
সইতি। বন্রমিব দৃচং সংহননং শবীবং যত সঃ। দৌর্ডাং বাঁছভ্যাম্। বনানি 

জলানি কাঁননানি চ জৈ সহেতি তৎ। '্গাল্রং বপুঃ সংহননমূ* “বনে সলিলকাননে” ইতি 
চামরঃ 1১০] 

চতুষ্পথেতি। চতুষ্পথে হদ্গদাযু্ং তন্মিন। চতচ্ছত্য এব দিগৃভ্য আগত্য চতুতিবেব 
বিপক্ষ; কৃতে গদীপ্রহাবে ভন্িবাব্ণাদিসমর্থ ইতি ভাঁঝঃ। সর্বগ্রহবণেষু সকলাপ্রেযু। 
পবিনিষিতঃ সর্বধা শিক্ষিতঃ 1১১) 

বল ইতি। অক্ষুবত্বে ধৈর্য্য, অর্ণবসমঃ সমুদ্রতুল্যঃ। ধবাঁসমঃ পৃথিবীসমাঁনঃ 0১২। 

সম্মত ইতি। সম্মত; প্রিষবঃ প্রসন্নানি পুবাণি বাষ্ীণি চ তথাসিনো জনা ইত্যর্ঘঃ অন 

ভাবতভাবদীপঃ 
বন্রমংহননো দৃচদেহঃ। লবনকাননম। বনং জলমুপবনং বা চত্বীরঃ প্রদ্মেপ-বিক্ষেপ- 
পরিক্ষেপাতিক্েপীখ্যাঃ পন্থানো যস্ত তাগদাযুৰমূ। গ্রক্ষেপো দূরগ্ে শত ত্যাগঃ। বিদ্ষেপঃ 
সমীপন্থে কৌট্যা প্রহারঃ। পবিক্ষেপো বহষু সমন্তাৎ পবিভ্রমণেন শত্রণীং ক্ষেপঃ। অভি- 
ক্ষেপোহগ্রেণ তাড়নম্ ॥১০--১২1 আদিশৎ শশীস ॥১৩| 

ইতি শ্রীমহাভাবতে আদিপর্কণি নৈলকীযে ভাঁবতভাঁব্দীপে দ্যশীতিতমোহ্ধ্যাযঃ ॥৮২| 

অন্ভুত বলবান্ ও বন্ত্রতুল্য দৃঢ়শবীর যুবা ছুম্স্ত বাছযুগগল দ্বাবাই জল ও 
বনপ্রভৃতিব সহিত মন্দবপরব্বত তুলিয়া লইয়া বহন করিতে পাঁরিতেন ॥১০ 

তিনি চতুষ্পথেব গদাযুদ্, সর্বপ্রকার অস্ত্র সণলন, হস্তিপৃষ্ঠে আবোহণ 
এবং অঙ্বপৃষ্ঠে আবোহণে বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন ।১১। 

আব, তিনি বলে বিজুর সমান, তেজে সূর্য্যেব সমান, ধৈর্যে সমুদ্রে 
সমান এবং সহিষ্ততীয় পৃথিবীৰ সমান ছিলেন ॥১২। 

শপ 



ত্রশীতিতমোহধ্যায়ত । 
১9 

জনমেজয় উবাচ | 

সম্ভবং ভবতস্তাহং চবিতঞ্চ মহামতেঃ। 

শকুন্তলায়াশ্চো্পত্ভিং শ্রোতুমিচ্ছামি ততৃতঃ ॥১॥ 
দুম্মন্তেন চ বীবেণ যথা প্রাপ্তা শকুন্তলা । 

তং বৈ পুরুষসিংহন্য ভগবন্! বিস্তবং ত্বহম্। 

শ্োতুমিচ্ছামি তত্তজ্ ! সর্ববং মতিমতাং বব ! ॥২॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 

স কদাচিন্মহাবাহুঃ প্রভৃতবলবাহনঃ । 
বনং জগাম গহনং হয়নাগশতৈরূ্তঃ ॥৩| 

ভাবতকৌমুদী 
সন্তীতি তদ্বান্, স মহীপালঃ ধর্শপবৈতীবৈধ্যবহাবৈঃ, ভূযো মুদ্দিততীবানন্দিতং জনম্, 
আদিশৎ শশাষ 1১৩1 

টাকাষাং ভাবতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্ববণি সবে দ্যশীতিতমোহধ্যাযঃ || 

সম্তবমিতি। সম্ভবং জন্ম । তত্বতো যথীর্ঘভাবেন নৃনাধিক্যবাহিত্যেনেত্যর্থঃ 1১1 
ুগ্নক্তেনেতি। পুরুষসিংহন্ত দুস্ন্তন্ত, তং চবিভ্রবিষিষকং পর্ববং বিস্তবম্। বটপমিদং 

পগ্যম্।২। 

দ ইতি। প্রভৃতানি প্রচ্বাণি বলবাহনানি যন্ত সঃ। হ্যনাগানাম্ অশ্বহস্তিনাং শতৈ: ॥৩| 

তিনি সকলেবই প্রিয় ছিলেন; তাই নগববাসী ও দেশবাসী লোক সকল 

তীহার প্রতি প্রদন্ন ছিল এবং তিনি ধর্মস্গত ব্যবহাবে সকল লোককে বিশেষ 

সত্ষ্ট বাখিয়া শাসন কবিতেন ॥১৩। 

জনমেজয় কহিলেন--“মহধি বৈশম্পায়ন! মহামতি ভবতের ভন্ম ও 

চরিত্র এবং শকুস্তলার উৎপত্তি আমি যথাযথভাবে শুনিতে ইচ্ছা কবি॥১। 
আব, মহাবীর ছুত্বস্ত যে ভাবে শকুস্তলাকে লাভ কবিযাঁছিলেন, তাহাব 

নেই বৃততাস্তও বিস্তবক্রমে শুনিতে ইচ্ছা করি” ॥২। 
বৈশম্পাষন বলিলেন--জনমেজয় ! মহাবীব ছুন্মন্ত কোন সময়ে প্রচুব 

সৈন্ত ও বাহন লইয়া, হস্তী ও অশ্বসমূহে পরিবে্টিত হইয়া, মৃগয়া কবিবাৰ 
জন্য নিবিড় অবণ্যে গমন করিয়াছিলেন 0৩ 



৯৭২ মহাভাবতে আদি- 

বলেন চতুবঙ্গেণ কৃতঃ পরমবন্তুনা | 

খড়গশক্তিধবৈবাঁবৈরদামুদলপাণিভিঃ ॥৪॥ 

প্রাসতোমরইস্তৈষ্চ যযৌ যৌধশতৈবৃতিঃ। 
সিংহনাদৈশ্চ যোধানাং শঙ্ছুন্দুভিনিন্বনৈঃ 1৫1 
বথনেমিম্বনৈশ্চৈৰ সনাগবববৃংহিতৈঃ | 
নানাফুধধরৈশ্চাঁপি নানাবেষধরৈস্তথ! ॥৬। 

হ্রেষিতম্বনমিপ্রৈণ্চ ক্ষেডিতাস্ফোটিতম্বনৈ্। 
আসীহ কিলকিলাশব্বস্তম্মিন্ গচ্ছতি পাঁথিবে ॥৭॥ (কলাপকষম্) 

প্রাসাদববশূনগস্থাঃ পবয় নৃপশোভয়া। 
দদৃশুস্তং স্তরিয়স্তত্র শুরমাত্মষশক্ষবম্ ॥৮॥ 
শক্রোপমমমিত্রত্বং পরবারণবারণম্ । 

পশ্যন্তঃ স্ত্রীগণান্তত্র বজ্ৰপাণিং স্ম মেনিরে ॥৯| 

ভাঁবতকৌমুদী 
বলেনেতি । চত্বাবি অঙ্গানি হস্ত্যশ্ববথপদাতিবপাঁণি যস্ত তেন, পবমবন্তনা মহাঁমনোহরেণ, 

বলেন সৈন্যেন বৃতঃ, তথা ইঈদৃশৈর্বীবৈর্বোধশতৈর্বহতরযো্বাভিব্তশ্চ ভুন্বন্তঃ, মৃগধার্থং বনং 
যযৌ তরদানীঞ্চ নাগববাণাং হস্তিশ্রেষ্ানাং বুংহিতৈধর্বনিভিঃ সহেতি তৈ$, বথানাং নেমিত্বনৈ- 
শত্রপ্রীস্তশব্দৈঃ। নাঁনাধুধধবৈস্তাদৃশবীবাঁণাং. শবখৈঃ। পবভ্রাপ্যেবম। হ্রেধিতত্বনমিশ্রৈ- 
বশ্বধবনিযুভৈঃ, ক্ষেভিতং সিংহনাদঃ, আম্ফৌটিতং বাহ্বান্ফোটনং তৎম্বনৈশ্চ, কিলকিলা” 
শব্দো মহান্ কোলীহলঃ ॥৪ --৭॥ 

প্রাসাদেতি। প্রাসাদবরশ্ঙ্স্থা উত্তমহন্দ্যোপবিগতীঃ। পবষা উৎকৃ্যা ]৮| 

ভাবতভাবদীপঃ 
সম্ভবমিতি ॥১--৩| চতুবর্গেণ হস্ত্যশ্বব্থপাঁদীতবতা | বন্ত রম্যম্ ॥৪--৮া পববাবণ- 

সেই সমষে অতিমুন্দব হস্তী, অশ্ব, বথ ও পদাতি-_এই চতুব্জ সৈন্য সঙ্গে 
লইযা এবং তববাবি, শক্তি, গদী, মুসল, কুস্ত ও তোমব্ধাবী যোদ্গণে 
পবিবেষ্টিত হইযা তিনি চলিতে লাগিলেন। সেই ভাবে তিনি চলিতে 
লাগিলে, যোদ্ধাদিগেব সিংহনাদ, শঙ্খ ও ছুন্টুভিধবনি, হস্তিগণের বৃংহিত 
শব্দ, বথচক্রের শব্দ, নাঁনাবেষধাবী ও নানাবিধ অস্ত্রধারী বীবগণেৰ কণ্ঠধ্বনি, 
আশ্বেব হ্ষ! বব এবং বীবগণেব সিংহনাদ ও বাহ্বান্ষোটনেব শব্দে ভয়ঙ্কব 

কোলাহল হইতে লাগিল ॥৪-_-৭॥ 
তখন ত্ত্রীলৌকেবা অট্রালিকার উপবে উঠিয়া, বড়ই শোঁভা হইয়াছে 

বলিযা, য্শম্বী মহাবীব সেই দুষ্মন্ত বাজাকে দেখিতে লাগিল |৮॥ 

সেই সময়ে স্ত্রীলোকের দেখিতে থাঁকিয়া, বিপক্ষ_হস্তি-নিবাবণ-সম্্থ 
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অযং স পুরুষব্যান্তরো রণে বন্থপবাক্রমঃ | 

যস্ত বাছুবলং প্রাপ্য ন ভবন্ত্যহ্হ্দ্গণাঃ ॥১০॥ 

ইতি বাচং ক্রবস্ত্স্তাঃ স্তরিয়ঃ প্রেম্ণা নবাধিপমৃ। 

তুষ্ট পুষ্পরৃ্ীস্চ সন্ভুত্তপ্ মূর্ধনি ॥১১॥ 
তত্র তত্র চ বিপ্রেন্দৈঃ সতয়মানঃ সমন্ততঃ 

নির্ধযৌ পবম্ত্রীত্যা বনং মৃগজিঘাঁংসযা ॥১২॥ 
তং দেববাজপ্রতিমং মত্তবাবণধূর্গতম্। 
দিজক্ষত্রিযবিট্শৃদ্র নির্যান্তমনুজগ্মিবে ॥১৩॥ 
দৃশুর্ধমানাভিবাশীভিশ্চ জযেন চ। 

দুবমনুজগ্ তং পৌরজানপদাস্তথা ॥১৪। 
ভারতকৌমুদ্রী 

শক্রেতি। তত্র তদানীং পণ্ঠন্তঃ স্ত্রীগণা শক্রোপমম্ ইন্্রতুল্যম্, অমিতরগং শক্রহস্তাবম্ 
পববাবণবাঁবণং বিপক্ষহস্তিনিবাবকং তম্, ব্জরপাণিং সাক্ষাদিক্রমেৰ মেনিবে 1৯ 

অযমিতি। বসোর্দেববিশেষস্তেব পরাক্রমো! ষন্ত সঃ। অন্থহদ্গণাঃ শত্রবঃ ॥১০| 

ইভীতি। ক্রবন্তোো ক্রবত্যঃ। নবাধিপং তুট্বুঃ। সম্থজুত্তত্যজুং ॥১১] 
তত্রতি। তত্র তত্র চ গমনমার্গে। ্মস্ততঃ সর্ববাভ্য এব দিগত্য আগত্য 1১২| 
তমিতি। মত্তবাবণন্ত মত্তহস্তিনৌ ধূর্তাবন্তঘহনস্থানং পৃষ্টমিত্যর্ঘঃ তত্র গতম্ ॥১৩| 

শক্রহস্তা এবং ইন্দ্রতুল্য সেই বাজাকে সাক্ষাৎ ইন্দ্র বলিষাই মনে কবিতে 
লাগিল ।৯। 

যুদ্ধে বন্থুব তুল্য পবাক্রমশালী এই সেই মহাঁপুকষ ছুম্মস্ত বাঁজা, ধীহাঁব 

বাহুবল দেখিষা অন্তান্ত রাঁজাবা! শত্রু হইতেই সাহস কবেন না 1১৭। 

সেই স্ত্রীলোকেবা এইবপ বলিতে থাকিয়া, মনেব টানে বাজাব প্রশংসা 
কবিতে লাগিল এবং তীহাঁব মস্তুকে পুষ্পবৃষ্টি কবিতে থাঁকিল ॥১১॥ 

সকল দিক্ হইতে ব্রাহ্মণগণ আঁসিযা' সেই সেই স্থানে বাঁজীব স্তব কবিতে 
লাগিলেন, এই অবস্থার তিনি বিশেষ আনন্দসহকীবে মৃগয়া কবিবাব জন্য 
বনেব দিকে যাইতে থাকিলেন ॥১২।॥ 

বাজা মত্ত হস্তীব পৃষ্ঠে আরোহণ কবিয়া যাইতেছিলেন ; তখন তাহাকে 

ইন্দ্রের তুল্য দেখা যাইতেছিল , এই সমঘে ত্রান্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃদ্রগণ 
তাহাব পিছনে পিছনে যাইতে লাগিলেন ॥১৩৷ 

পুববাসী ও দেশবাসী বনুতর লোক উন্নতিস্থচক আঁীব্বাদ ও ভবধ্বনি 
কবিতে থাকিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল এবং বহুদুবপর্যন্ত তাহাবা৷ পিছনে 
পিছনে গেল ॥১৪। 



৯৪৪ মহাভারতে আদি- 

্যবর্তত্ত ততঃ পশ্চাঁদনুজ্ঞাত৷ নৃপেণ হ। 
স্থপর্ণপ্রতিমেনাথ রথেন বন্ত্রধাধিপঃ ॥১৫॥ 

মহীমাপুরয়ামাস ঘোষেণ ত্রিদিবং তথা । 

স গচ্ছন্ দদৃশে ধীমান্ নন্দনপ্রতিমং বনম্ ॥১৬॥ 

বিন্বার্কখদিরাকীর্ণৎ কপিখধবসম্কুলম্। 

বিষমং পর্ববততস্তৈবশ্মভিশ্চ সমারৃতম্ ॥১৭॥ 
নির্জলং নির্মনুষ্যঞ্চ বহুযোৌজনমায়তম্ | 
সুর্গসিংহৈরতিং ঘোরৈবন্যৈশ্চাঁপি বনেচরৈঃ ॥১৮॥ ( কলাপকমৃ) 

তদ্বনং মনুুজব্যাত্রঃ সভৃত্যবলবাহনঃ । 

লোড়য়ামাস ছ্মন্তঃ সুদয়ন্ বিবিধান্ সুগান্ ॥১৯ 

ভারতকৌমুদ্ী 
দৃশ্তবিতি। বর্ধমানীভিবত্যুদ্রযবিষযাঁভিঃ। জযেন জষধ্বনিকবণেন চ |১৪| 

াবর্তন্তেতি। ন্যবর্তন্ত পৌবজানপদা ইতি পূর্ব্রেণ সম্ন্ধঃ। অথ স্থপর্প্রতিমেন গকভ- 
তুল্যেন উজ্জবলেন বথেন, গচ্ছন্। পূর্ববং হস্ত্যারোহণেন ইদাঁনীষ্ত রথেনেতি ন বিরোধঃ। 
ধীমান্ স বহধাধিপো ছুন্স্তঃ, ঘোষেণ বথশব্েন, মহীং পৃথিবীমূ, তথা ত্রিদিবং স্বর্গ আপৃবষা- 
মাঁস। পরঞচ, বিদ্বাঃ প্রসিদ্ধীঃ অর্কা অর্কপর্ণাঃ খদিবাশ্চ বৃক্ষীন্তৈবাকীর্নং ব্যাপ্ত, কপিখৈ- 
ধৃবৈশ্চ বৃদ্ষৈঃ সম্কুলং পূর্ণম্ঃ পর্বতেভ্যঃ অন্তৈঃ পতিতৈঃ, অশ্মভিঃ পাষাৈঃ, বিষমম্ উন্নতাঁব- 
নতীরুতং সমীবৃতর্চ। অন্ৈর্বনেচবৈর্যাগ্রাদিভিশ্চ বৃতম্, নননপ্রতিমম্ ইঙ্দোগ্ানতুলাং 
বনম্; দদৃশে দরদর্শ |১৫--১৮| 

তদিতি। মুগান্ পশুন্, “পশবোহপি মৃগাঁ্” ইত্যমবঃ | স্দযন্ ব্যাপাদযন্ ॥১৯| 

ভারতভাঁবদীপঃ 
বাবণং শক্রগজানাং নিবারকং সিংহম্ ॥৯--১২|॥ ধূর্গতং স্ব্ধাবঢম্ ॥১৩--১৫॥ অথ রথেন 

তাহাঁৰ পৰ, সেই পুববাসী ও বনবাসীবা রাজার অনুমতিক্রমে ফিরিযা 
গেল। তদনস্তব বাঁজা৷ গকড়তুল্য উজ্জল বথে আবোহণ কবিয়া, তাহাব 
শবে ভূমগুল ও স্ব্গমগ্ুল পবিপুর্ণ কবিলেন এবং যাইতে যাইতে নন্দনকাননের 
তুল্য একটা বন দেখিতে পাইলেন। সে বনে বনুতব বিশ্ব, আকন্দ, খদির, 
কদেল ও ধব্প্রভৃতি বৃক্ষ ছিল; পর্বত হইতে পাঁথৰ পড়িযা প্রায় সকল 
স্থানই উচু নীচু কবিয়াছিল; তাহাতে জল বা মানুষ ছিল না, আব সে 
বন সিংহ, হবিণ ও অন্যান্ত ভয়ঙ্কব বন্য জন্তগণে ব্যাপ্ত ছিল এবং ব্হুযৌজন 
বিস্তৃত ছিল ॥১৫-_-১৮ 

মনুসতশ্রেন্ঠ বাজা ছুগরস্ত ভৃত্য, সৈন্য ও বাঁহনসমূহেৰ সহিত মিলিয়া, 
নানাবিধ পণ্ড বধ করিতে থাকিয়া, সেই বন্টাঁকে তোঁল-পাঁড় কবিযা 
ভুলিলেন ॥১৯। 
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বাঁণগৌচরসংপ্রাপ্তীংস্তত্র ব্যান্রগণান্ বহুন্। 
পাঁতয়ামাস দুম্মন্তো নিধিবভেদ চ সাঁয়কৈ? ॥২০॥ 
দুরস্থান্ সাঁয়কৈঃ কাংশ্চিদভিন স নবাঁধিপঃ। 
অভ্যাসমাগতান্ কাংশ্চিৎ খড়েগন নিরকৃত্তত ॥২১॥ 

কাঁংশ্চিদেণাঁন্ সমাঁজছে শক্ত্যা শক্তিমতাঁং ববঃ। 

গদামণ্ডলতত্বজ্ঞশ্চচাঁবামিতবিক্রমঃ ॥২২।॥ 

তোমবৈবসিভিশ্চাপি গদামুদলকম্পনৈঃ। 
চচার স বিনিভ্বন্ বৈ বন্যাংস্তত্র মুগদ্ধিজান্ ॥২৩ 
বাজ্ঞা চান্ভুতবীর্য্যেণ যৌধৈশ্চ সমবপ্রিষ়ৈঃ | 
লোভ্যমানং মহারণ্যং তত্যজুঃ ম্ম মৃগাধিপাঃ ॥২৪॥ 

তত্র বিদ্রতযুথানি হতযুথপতীনি চ। 
মৃগযুখান্যথোৎস্থক্যাচ্ছব্দং চক্তুত্ততত্ততঃ ॥২৫॥ ' 

বাণেতি। বাণশ্য গোচবসংপ্রাপ্তান্ বিষষং গতান্। নিব্বিভেদ বিদীবযামাস 1২০ 

দ্স্থানিতি। অভিনৎ বিদাবিতবান্। অভ্যাসং সমীপম্। নিবকৃন্তত অচ্ছিনৎ ॥২১] 
কাংশ্চিদিতি। শক্ত্যা তাখ্যেন শস্ত্রেণে। এণান্ হবিণান্, সমাজগ্নে অঘান 1২২| 
তোমবৈবিতি। স দুম্সন্তঃ ৷ মৃগাঃ পশবঃ দিজাঃ পক্ষিণশ্চ তান্|২৩| 
রাজ্জেতি। বাজ্ঞা দুম্সন্তেন। যোধৈর্যোদ্বভিঃ ৷ মৃগাধিপাঃ সিংহাঃ ॥২৪॥ 

তত্রেতি। তত্র বনে, হতা৷ যুখপতযো যেষাং তানি, অতএব বিদ্রুতং পলাধিতং যৃথং 
সমূহো যেষাং তানি ষৃগযৃথানি, ওৎসুক্যাৎ্ৎ উৎকঠাবশাৎ, ততন্ততঃ সর্বত্র শব্দং চত্রুঃ ॥২৫| 

তিনি সেই বনে বাণ ঘ্বাবা বহুতব ব্যাত্রকে নিপাতিত ও বিদাব্তি কবিতে 
লাগিলেন ॥২০॥ | 

বাজা বাণ দ্বাবা দৃববর্তী পশুগণকে বিদীর্ণ কবিতে লাগিলেন এবং তরবাৰি 
দাবা নিকটবর্ভীদিগকে ছেদন কবিতে থাঁকিলেন ॥২১। 

মহাশক্তিশীলী, অসাঁধাব্ণবিক্রমী এবং গদীঘূর্ণনাভিজ্ঞ বাজা ছুশ্বস্ত 
ইতস্তত বিচব্ণ কবিতে থাঁকিলেন এবং শক্তি দ্বাবা কতকগুলি হবিণ বধ 
কবিলেন॥২২। 

তৌমব, তববাবি, গদা ও মুসল দ্বারা বন্য পশ-পক্ষী সকল বধ কব্তঃ 
তিনি বিচবণ করিতে লাগিলেন ॥২৩। 

অন্ভুতশক্তিশীলী বাঁজা এবং যুদ্ধপ্রিয যৌদ্ধাবা সেই বিশাল বনটাকে 
তোল-পাঁড কবিষা তুলিলেন, তখন সিংহগণ সেই বন ত্যাগ কবিতে 
লাগিল ॥২৪॥ 



৯৭৬ মহাভাবতে আদি- 

গুক্ষাম্চাপি নদীর্গত্বা। জলনৈবাশ্যকধিতাঃ | 

ব্যায়ামক্লান্তহৃদযাঃ পতন্তি স্ম বিচেতমঃ ॥২৬| 

ক্ষুৎপিপাসাঁপবীতাশ্চ শ্রান্তাশ্চ পতিতা ভুবি। 
কেচিতত্র নবব্যা স্ৈবভক্ষ্যন্ত বুভুক্ষিতৈ? ॥২৭| 

কেচিদগ্নিমথোৎপাগ্ সংসাধ্য চ বনেচবাঃ | 

তক্ষযন্তি ল্ম মাংসানি প্রকুট্য বিধিবত্তদা ॥২৮। 

তত্র কেচিদ্গজ! মত্ত বুলিনঃ শত্ত্রবিক্ষতাঃ | 

সন্কোচ্যাগ্রকরান্ ভীতাঃ প্রান্রবন্তি স্ম বেগিতাঃ ॥২৯॥ 
শকুল্মুত্ং সহন্তপ্চ কবস্তঃ শোণিতং বহু। 

বন্যা গজববাস্তত্র মমৃতুর্মনুজান্ বছুন্ ॥৩০॥ 
ভাবতকৌমুদ্ী 

শুরা ইতি। হবিণীঁঃ শুষ্ক নদীর্গত্বা চ জলনৈবান্ঠেন শুক্ত্বাদেব জললাভাশাবাহিত্যেন 

কিতা দুঃখিতাঃ ব্যাধামেন পলাযনপবিশ্রমেণ ক্লান্ত হৃদযং যেঘাং তে, বিচেতসো মৃচ্ছিতাঃ 
সন্তঃ পতন্তি বম ॥২৬| 

ক্ষুদিতি। ক্ষুৎপিপাসাভ্যাং পবীতা ব্যাপ্তাঃ । কেচিৎ হুবিণাঃ ৷ নববপা ব্যা্রান্তৈ: ॥২৭ 
কেচিদ্িতি । বনেচবান্তদানীং বনচাবিণঃ সৈন্য: | প্রকুট্য অস্থিতো। নিষ্ৃম্ত, সংসাধা 

পড়া ॥২০| 

তত্রেতি। অগ্রকবান্ শুপ্তাগ্রদেশান্, সক্কোচ্য বক্তীকবণেন খ্বাকৃত্য ॥২৪। 
শকুদিতি। শর্িষ্াম। হ্জন্তভ্তাজন্তঃ। মমৃছ্ঃ পাঁদৈরসদযামানুঃ ॥৩০। 

ভারতভাবদীপঃ 

24: রা চিত রিনা 
সেই বনে ঘুখপতিকে বধ কবায় হবিণযুথ পলাঘন কবিতে লাগিল; 

তখন ভন্যান্ত হুবিণযুখ ভঘ বশতঃ ইতস্ততঃ আর্তনাদ কবিতে থাকিল ॥২৫॥ 
কতকগুলি হুবিণ পবিশ্রমে ক্লান্ত হইযা, জলপিপাঁসাষ শুঞ্ষ নদীতে যাইয়া 

জল না পাইয়া মৃচ্ছিত হইযাঁ পড়িল ॥২৬॥ 
কতকগুলি পবিশ্রান্ত হবিণ ক্ষুধা ও পিপাঁসাঁষ কাতর হইযা যেমন ভূতলে 

পড়িল; অমনি ক্ষুধার্ত নবর্ধপী ব্যান্রগণ সেগুলিকে ভক্ষণ কবিতে লাগিল ॥২৭॥ 

কতকগুলি সৈন্য অস্থি হইতে হবিণেব মাংস নিষ্কাশিত কবিযা, অগ্নি উৎপাদন- 
পূর্বক তাহাতে বথাঁনিয়মে পাক করিষা) তাহা ভক্ষণ কবিতে লাগিল ॥২৮॥ 

কতকগুলি ব্লবান্ মণ্ত হস্তী অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া, ভষে শু ডেৰ 

অগ্রদেশ সম্কুচিত কবিষা, বেগে পলাষন কবিতে থাকিল ॥২৯॥ 
আস্ত্রেব আঘাতে বিশাল বন্ত হস্তীগুলিব শবীব হইতে প্রচুবপবিমাণে 



পর্ববণি চতুরশীতিতমোহধ্যাবঃ | 

স্পিডে 

তদনং বলমেঘেন শব্ধাবেণ টড | 

ব্যবোচত প্রগাকীর্ণৎ বাড হত্গগাধিপম্ 1৩১1 

ইতি আ্রীমহাভাব্তে শতদাহক্যাং সংহিভাবাং রাবি 
শবে শাবুছলে জ্যশাতিহমোহ্ধ্যাবঃ ॥০| ৪ 

৯৭৭ 
প 

চতুরশীতিতমোহধ্যায়ঃ। 

ভকভি | তিন এত শি ধা শিলিন্ তলত বং মৈহাতের দেঘক্েন, সংবৃত- 

মন্থালি সস হইত হি পনি, বর দিজ সা) হ 5] বপাবিণাং দিহা বন্িন তৰাদৃশং 
সঙ্চ। বারোসিত আত 1551 

ইতি হহামাহাপহেত ভি, পা হিটিলাজডি শুনব বজই।চারিবিঃটিভালং মহাভারত" 

কাচা, 52 তবে টিস্যু 1 শি ৮! হোশি নাখধ্াানঃ [০% 

পি ভাত পপ 

তহইতি। বট সৈতোতশৈশ্ট হহেছি স:) ফগ্রসঙ্গেন সগাণানেবাহসরণত্মেন 13 

বত সি 2201 277 বনণওঃ ১১৩১ 
টি ১৮, ভাওতিহাহণণে ভ্যলতিতমোহধ্যাযঃ ৮৩ 

চলি ররা রর 
নিত হইতে লাগিণ * এহ চিড়ে তাহাবা বিষ্ঠ। ও মৃত্রত্যাগ কবিতে 

প্গধিত কবিতে লাগিল 1৩৭ 
হগচলিকে নারি রি » অধিষ্রান্ত বাণবর্বা নৈম্যবগ 

মেঘ সকল সে বনটাকে ছাইঘ। বেলিল, এই অবস্থা সেই বনটা নিহত পুতে পবিপূর্ণ হইঘ] গেল 1৩) 
18575 

বৈশম্পাষন বলিলেন-_বাঁজা নৈহ্থগণেন সহিত গিলিত হইযা, সহজ সহশ্র 
বগ বধ কবিবা, ঘুগেবই অনুননণক্রমে আন্ত বনে বাইযা প্রবেশ কবিলেন ॥১। 
০০১০৪০১৪৬৪৪ 

ই শা সপবিতমোহধ্যাম£, ***একোনসপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঠ, *"একোননবতিতমোহধ্যাষঃ পাঠান্তরাণি। 
(১) প্রধমার্দাৎ পরৎ চরণাষ্টিবং ধচিদধিকং দৃশ্ঠতে । ৮ 

১২৩ 



৬৬ ৩৩৩ লঞকরকজললিতে ২৪১৪৪ জবি 

৮৭৮ মহাভারতে আদি- 
এক এবোভমবলঃ ক্ষুৎপিপাসাশ্রমাদ্দিতঃ | 
স বনস্যান্তমাসাগ্ মহচ্ছন্যং লমাসদত ॥২॥ 

তচ্চাপ্যতীত্য নৃপতিরুতমাশ্রমসংযুতম্। 
মনঃগ্রহলাদজননং দৃর্টিরম্যমতীব চ ॥৩ 
শীতমারুতদংযুক্তং জগামান্যন্মহদ্বনম্ । 

পুষ্পিতৈঃ পাদপৈঃ কীর্ণমতীব সুখশাদলম্ ॥81 
বিপুলং মধুরারাবৈর্নাদিতং বিহগৈত্তথা । 
পুংক্ষোকিলনিনাদৈশ্চ বিলীকগণনাদিতম্ ॥৫॥ 
প্রবৃদ্ধবিটপৈরৃক্ৈঃ সুথচ্ছায়ৈঃ সমাবৃতম্। 
যট্পদাঘূণিততলং লক্ষ্যা পরময়া ঘুতম্ ॥৬| (কলাপকম্) 
নাঁপুষ্পঃ পাঁদপঃ কশ্চিন্নাফলো নাপি কণ্টকী। 
ঘট্পদৈর্নাপ্যপাকীর্ণস্তন্মিন্ বৈ কাননেহভবহু ॥৭॥ 

এক ইতি। উত্তমবলো মহাঁশক্তিঃ। শ্চ্টং বৃক্ষার্দিবহিতং গ্রাস্তরমূ।২ 
তদিতি। মনঃগ্রহ্নাদজননং হ্বায়ানন্দজনকম্,। অতীব দৃ্টিরম্যম। কীর্ণং ব্যাণ্তম্। 

সখানি বিচরণাঁদৌ হ্ুখজনকানি শীঁছলানি নবত্ণীবৃতহবিদন্থানানি ঘত্র তৎ। মধুব 
আবাব, স্ববৌ যেষাং তৈঃ। বিল্লীকাঃ কুন্্পক্ষিবিশেষাঁঃ। প্রবৃদ্ধা বিটপাঃ শাখা যেষাঁং তৈঃ। 
যটপদৈত্র ঘরৈঃ আঘুর্িতানি বিচবিতানি তলানি যন্ত তৎ। লক্ষ্যা শৌভয়! ॥৩--৬| 

নেতি। তন্মিন্ কাননে, কশ্চিদপি পাঁদপঃ, অপুষ্পো ন, অফলো ন, কন্টকী অপি 
বণ্টকযুক্তশ্চ ন, ষট্পদৈত্ররৈঃ অপাঁকীর্ন:ঃ পরিত্যক্তেহিপি নাভবৎ ॥৭ 

ভারতভাবদীপঃ 
তত ইতি ॥১॥ শৃহ্যং বৃক্ষাদিবহিতমৃষরম্ |২--৫ লক্ষ্যা শোভা ॥৬| নাপাপাকীর্: 
অত্যন্ত শক্তিশালী রাজা পবিশ্রান্ত, ক্ষুধার্ত ও পিপাসান্বিত অবস্থায় 

একাকীই সেই বনেৰ প্রান্তে যাইয়া বিশাল এক প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন ॥২। 
তিনি সে প্রান্তরও অতিক্রম করিয়া মনোহব আব একটা বনে যহিয়া 

উপস্থিত হইলেন? সে বনটার ভিতরে ষুনিগণের আশ্রম ছিল, শীতল বাধু 
বহিত হইতেছিল, ঝি'ঝি ডাঁকিতেছিল, নানাবিধ পক্ষী মধুর রব করিতেছিল, 
কৌকিলগণ কুহ্ধ্বনি কবিতেছিল, নানাবিধ পুষ্পিত বৃক্ষ ছিল, তাঁহার তলে 
ভ্রমরগণ বিচরণ করিতেছিল, ব্ছুতব বৃক্ষের বিশাল শাখা সকল স্ুখজনক 
ছায়া জন্মাইযাছিল এবং সেগুলির তলদেশ হুবির্ণ নূতন তৃণে আবৃত: ছিল) এই সকল কারণে সে বন্টীর বড়ই শৌভা ছিল ।৩__৬| 

(৩).*দৃষ্টিকান্তমতীব চ। 



পর্ব চতুরশীতিতমোহ্ধ্যায় ৯৭৯ 

বিহগৈর্নাদিতং পু্পৈরলন্কতমতীব চ। 
সর্বর্ত,কু্বমৈক্ষেঃ সুখচ্ছায়েঃ সমার্তম্ ॥৮ 
মনোরমং সহ্যোসো বিবেশ বনমুভ্তমমূ। 
মারুতাকলিতান্তত্র দ্রমাঃ কুনুমশাখিনঃ ॥৯| 
পুষ্পরৃষ্ঠিং বিচিত্রান্ত ব্যস্থজংস্তে পুনঃ পুনঃ । 

দিবস্পুশোহথ সংসুষ্টাঃ পক্ষিভির্ধুরম্বনৈঃ ॥১০॥ (বিশেষকম্) 

বিবেজুঃ পাদপাল্তত্র বিচিত্রকুন্থমান্বরাঁঃ। 

তেম্বাং তত্র প্রবালেষু পুম্পভারাবনামিষু ॥১১॥ 

রুবন্তি রাবান্ মধুবান্ ষট্পদা মধুলিপ্নবঃ। 

তত্র প্রদেশাংশ্চ বহুন্ কুহ্থমোৎকরমপ্ডিতান্ ॥১২॥ 

লতাগৃহপবিক্ষিপ্তান্ মনসঃ গ্রীতিবর্ধনান্। 
সম্পশ্যন্ স্থমহাতেজা বব মুদিতস্তদা ॥১৩॥ (বিশেষকম্) 
যি ৫ 

বিহগৈরিতি। সর্বেষু খতুষু কুন্মানি যেঘাং তৈ:। হুখা সুথজনিকা ছাষা যেষাং 

তৈষ্চ। ইাদেন ধন্ষা সহেতি সহ্যোঁসো বাঁজী। মারুতেন বাধুনা আঁকলিতাঃ সঞ্চালিতাঃ, 
কুহুমযুকতাঃ শাখা এবাং সম্ভীতি কুন্মশাখিনঃ। দিবন্পৃশো গগনম্পশিন; অতু্চা ইত্যর্থ:। 
সংঘুষ্টাঃ শৰ্দিতাঃ1৮--১০] 

বিরেজুরিতি। বিচিত্রাণি কুহুমানি অন্বে আকাশে যেষাং তে। প্রবালেযু পলবেযু। 

ভাঁবতভাবদীপঃ 

মে বনে কৌন বৃক্ষই পুষ্পহীন, ফলহীন বা কটকারৃত না, কিংবা 
ভ্রমবগণ কোন বৃক্ষকেই পবিত্যাগ কবিরা থাকিত না ॥৭॥ 

সে বনে নানাবিধ বৃক্ষ ছিল, তাহাঁব ছাঁয়৷ বড়ই নখ জন্মাইত, সকল 

ধতুতেই ফুল ফুটিত, সে ফুলে সে বনটাকে অত্যন্ত অলঙ্কত কবিযাঁছিল এবং 
নানাবিধ পক্ষী রব কবিয়া বেড়াইতেছিল। বাঁজা ধন্গু ধাঁবণ কবিয়াই সেই 
মনোহব বনে প্রবেশ করিলেন। তখন কুস্মশোভিত বৃক্ষ সকল বাধু্ধগালিত 

হইয়া বাজার মস্তকেব উপরে বাঁব বাঁ বিচিত্র পুষ্পৰৃষ্টি কবিতে লাগিল। সে 

বৃষগুলি অতিশষ উচ্চ ছিল এবং তাহাতেও পক্ষিগণ মধুব বব 
কৰিতেছিল ।৮-_-১০॥ - ; ও 

বছতব বৃক্ষেব পল্লব সকল পুষ্পভাঁবে অবনত হইয়া রহিয়াছিল, সে 

গুলি আনাষ আকাশে দিকে উচু উচু হইবা বহিযা শোভা পাইতে 
(৯) মনৌরমং মহেঘাসঃ...] 



৮০২ 1 মহীভারতে আদি- 

প্রম্পরাশ্লিষটশাখৈঃ পাঁদপৈ তিঃ 
অশোভত বনং তত্ত, মহেন্দ্রধ্বজসমিতৈঃ ॥১৪। 
সিদ্ধচারণসংঘৈশ্চ গন্ধরববাপ্নরসাঁং গণৈঃ। 
নেবিতং বনমত্যর্থং মভ্তবানরকিন্নরৈঃ ॥১৫॥ 
স্থঃ শীতঃ স্বগন্ধী চ পুষ্পরেণুবহোহনিলঃ । 
টা বনে বৃক্ষান্ উপৈতীব রিরংসয়া ॥১৬॥ 
এবংগুণসমাযুক্তং দদর্শ স বনং নৃপঃ। 

নদীকচ্ছোস্তবং কস্তুচ্ছি তধ্বজসনিতম্ 1১৭ 

ভাঁরতকৌমুদী 
রবন্তি গুগরত্তি ম্ম। লতীগৃহৈগৃহীকাবীভূতলতাঁভিঃ পবিদ্ষিপ্তাঃ পরিবেষ্টিতান্তান্। মু্দিত 
আনন্দিতঃ ॥১১-_-১৩| 

পবম্পবেতি। পর্স্পরম্ আঙ্মিষ্াঃ সংযুক্তাঃ শাখা যেষাং তৈঃ ॥১৪। 

দিদ্ধেতি। অত্যর্থ, দেবিতং বিচরণাযাগমনাঁৎ প্রাষেণৈব ব্যবহ্বতম্ |১৫| 
স্থখ ইতি। অনিলো বাঁধু, বিরংস্য। রন্বমিচ্ছয়েব, উপৈতি ম্ম, কাঁমুকঃ সঙ্কেতস্থান- 

মিবেতি ভাবং 1১৬] 
এবমিতি। এবংগুণৈরীঘৃশোথকর্ষৈঃ সমাযুক্তমা। নগ্যাঁঃ কচ্ছে জলগ্রাষদেশে উত্তবম্) 

“জলপ্রাষমন্পং স্তাৎ পুংদি কচ্ছঃ” ইত্যমবঃ। উচ্ছিতৈকতোৌলিতৈধ্বজৈঃ সন্বিভমূ্ উচ্চতবে 
তুল্যম্ ১৭ 

ভাবতভাবদীপঃ | 
ইব ধ্বজা উচ্চতবা। বৃক্ষস্ততু,ল্যেবি্ধবজবদত্যুচৈর্বা ॥১৪--১৫। বিবংদষা বমধিতু- 
তাহাতে আবার মধুলোভী ভ্রমরগণ মধুর রব কবিয়া বেড়াইতেছিল। সে 
বনে এমন অনেক স্থান ছিল যাহাতে বহুতর লতামণ্ডপ ছিল; সে লতা- 
গুলিতে আবাব বাশি রাশি ফুল ফুটিয়া রহিয়াছিল। সুতরাং সে স্থানগুলি 
মনের বড়ই আনন্দ জন্মাইত। রাজা নেই স্থানগুলি দেখিয়া বিশেষ 
আনন্িত হইলেন ॥১১-_-১৩॥ 

বন্ুতর বৃক্ষ ইন্দরধবজেব ন্তায় অত্যন্ত উচ্চ ছিল, সে গুলিতেও ফুল ফুটিয়া 
রৃহিয়াছিল এবং শাখাগুলি পরস্পর সংযুক্ত ছিল; ইহাতেও বনের শোভা 
হইয়াছিল ॥১৪॥ 

সিদ্ধ, চাব্ণ, গন্ধবর্ অপ্সরা, বানর ও কিন্নর সকল প্রায় সর্বদাই সে 
বনে বিচরণ করিত 7১৫॥ 

নছপশ সিতন ও হী পুরেবহী বাহু. ইততভ বিচরণ করিয়া 
শচ্ছাবশতই যেন বৃক্ষের তলে উপস্থিত হইত ॥১৬| 



পর্ববণি চতুরশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ। ৯৮১ 

প্রেক্ষমাণো৷ বনং তন্তু সথপ্রহটবিহঙ্গমম্। 
আশ্রমপ্রববং ব্ম্যং দদর্শ চ মনোরমমূ ॥১৮॥ 

নানাবৃক্ষসমাকীর্ণং সংপ্রহ্থলিতপাঁবকমৃ। 
তং তদাপ্রতিমং শ্ীমানাশ্রমং প্রত্যপুজয়ৎ ॥১৯॥ 
যতিভির্বালথিল্যৈশ্চ রূতং মুনিগণান্বিতম্। 
অগ্ন্যগারৈশ্চ বহুভিঃ পুষ্পসংস্তবসংস্ৃতম্ ॥২০॥ 
মহাকৈচ্ছর্কৃহন্তিশ্চ বিভ্রীজিতমতীব চ। 
মালিনীমভিতো রাঁজন্! নদীং পুণ্যাং সথখোঁদকাম্ ॥২১॥ 
নৈকপক্ষিগণাকীর্ণাং তপোধনমনোবমাম্। 

তত্র ব্যালমৃগান্ সৌম্যান্ পশ্যন্ গ্রীতিমবাপ সঃ ॥২২॥ (কলাপকম্) 

ভাবতকৌমুদী 
্রেক্ষমীণ ইতি। রম্যৎ সুন্দবমূ, অতএব মনোবমং হৃদযানন্দজনকম্ 1১৮1 
নানেতি। সংপ্রজলিতঃ পাঁবকো হোঁমাগির্ধন্মিন্ তম্, অপ্রতিমং তুলনাঁবহিতম্ শ্রীমান্ বাজা। 

অগ্্যগাবৈহ্োমগৃহ্বৃ্তম। পুগ্পসংস্তবৈঃ পুষ্পমযাত্তবণৈঃ সংস্ৃতং ব্যান্তম। বুহতিীর্থেঃ 
মহাঁকচ্ছৈবিস্তৃতজলপ্রাঘদেশৈঃ, বিভাজিতং শোভিতম্। মালিনীং নাম নদীম্, অভিতঃ সমীপে । 
“তলোভযাঁভিপরিসর্বৈঃ* ইতি দ্বিতীযা। ন্নানায গচ্ছত্তিস্তপোধনৈর্মনোবমাম্।৯তত্র চ কচ্ছদেশে 
ব্যালম্গান্ ব্যাদ্রািহিং্রপশুনপি, সৌম্যান্ শান্তত্বভাবান্॥১৯_২২। 

ভাবতভাবদীপঃ 
মিচ্ছয়া 1১৬| নদীকচ্ছোগ্তবং কচ্ছঃ সজলোহম্পপ্রদেশঃ 1১৭--২০॥ মহাঁকচ্ছৈঃ মহাতুন্নকৈ:, 

বৃহ্তিঃ পুষ্টেঃ। “অথ কচ্ছঃ স্তাঁদন্ুপে তুন্নকক্রমে” ইতি মেদিনী।" মালিনীমভিতঃ আশ্রম- 

রাজা! দুম্স্ত ঈদৃশসৌন্দর্ধ্যশালী, নদীতীবজাত, স্বভাবনুন্দব ও ইন্দ্রধজ- 
তুল্য উচ্চ বনটা দর্শন করিলেন ॥১৭ 

তিনি সেই বন্টী দেখিতে দেখিতে, তাহাব মধ্যে মনোহর একটী আশ্রমও 
দেখিতে পাইলেন ? তাঁহাতেও পক্ষিগণ হ্বষ্টমনে বিচরণ কবিতেছিল ॥১৮॥ 

সে আশ্রমে নানাবিধ বৃক্ষ ছিল; হোমাগ্নি জ্বলিতেছিল £ ইন্ড্রিয়জযী 
বালখিল্যগণ এবং অন্ান্ত মুনিগণ বিচবণ কবিতেছিলেন ; বহুতর হোমগৃহ 
ছিল এবং তাহাতে পুষ্পমঘ আত্তবণ ছিল। সে আশ্রমটা, পবিত্র ও নির্মল 
মালিনী নদীর তীবে বিরাজ কবিতেছিল। মহাঁবাজ ! সেই নদীর জলপ্রাষদেশ 
বিস্তৃত ও দীর্ঘ ছিল, সেখানে নানাবিধ পক্ষী বিচরণ কবিতেছিল, তপস্বীবা 
স্নানাদি করিবাঁব জন্য ঘাঁতায়াত কবিতেছিলেন এবং ব্যান্রপ্রভৃতি হিংস্র জন্তগণও 

(২২)."তপোবনমনোরমাম্, নানাবনমনোরমাম্ণ* ,- 



৯৮২ মহাভারতে আদি- 
তথ্চপ্রতিবথঃ শ্রীমানাশ্রমং গ্রত্যপগ্ভত। 

দেবলোক গ্রতীকাশং সর্ববতঃ সুমনোহরম্ ॥২৩॥ 

নদীঞ্ষাশ্রমসংশ্লিষ্টাং পুণ্যতৌয়াং দর্শ সঃ 1 
সর্ববপ্রাণভূতাঁং তত্র জননীমিব বিচিতাম্ ॥২৪| 
সচক্রবাকপুলিনীং পুষ্পফেনপ্রবাহিনীম্। 
সকিন্নব্গণাবাসাং বানবক্ষনিষেবিতাম্ ॥২৫॥ 

পুণ্যস্বাধ্যায়সংঘু্টাং পুলি নৈরুপশোভিতামৃ। 
মতৃবাঁবণশার্,লভূজগেন্দ্রনিষেবিতাম্ ॥২৬া। (বিশেষকম্) 
তন্তান্তীরে তগবতঃ কাশ্যপস্ত মহাত্মনঃ | 
আশ্রমপ্রববং রম্যং মহধিগণসেবিতমূ ॥২৭॥ 

1, ভারতকৌমুদী 

তমিতি। অগ্রতিবথঃ সমীনগ্রতিপক্ষবহিতঃ, শ্রীমান্ দুশ্ব্তঃ, প্রত্যপদ্তত প্রাপ 1২৩ 
পুনবপি মালিনীমেব ব্র্যতি নদীমিতি। জননীমিব বিষিতামবস্থিতাম্, দুগ্ধস্তেব জলন্ত 

দানেন পরিপালনািতি ভাঁক। সচন্রবাকং পুলিনং যস্থাস্তাম্, পুষ্পযুক্তং ফেনং প্রবহতি 
প্রোহ চলতীতি তাম্ঠ তীবে কিন্নরগণস্ত আঁবাঁসৈঃ সহেতি তাম্্ঃ বাঁনবৈর্খ নৈর্ভভুকৈশ্চ 
নিষেবিতাম্, পুণ্যৈঃ শ্বাধ্যাধৈর্বেদপাঠেঃ সংঘুষ্টাং শব্দিতাম্। মত্তো বাবণো হন্তী ॥২৪--২৬] 

ভাব্তভাবদীপঃ 

শান্তভাব ছিল। এই অকল দ্বেখিয়া রাজা বিশেষ আনন্দ লাভ 
করিলেন ॥১৯-_২২॥ 

অপ্রতিদন্থী বাঁজ! ছুগ্ন্ত, অত্যন্ত মনোহব দেবলোকতুল্য সেই আশ্রমের 
প্রান্তদেশে উপস্থিত হইলেন ॥২৩। 

তিনি উপস্থিত হইয! দেখিলেন-_পুণ্যজলা মালিনী নদী আশ্রমের পাঁদদেশ 
দিয়া প্রবাহিত হইতেছে; দে যেন তত্রত্য প্রানিগণেব জননীর ন্যাঁয় অবস্থান 
কবিতেছে; তাহাৰ পুলিনদেশে চক্রবাকপক্ষী বিচরণ কবিতেছে ; শ্রোতেব 
উপবে ফুলেৰ সহিত ফেন ভাসিতেছে, তীবে কোথায়ও কিন্নরগপেব বাঁস 
রহিয়াছে, কোথায়ও বানব ও ভন্গুক বিচরণ কবিতেছে, কোথায়ও মত্ত হস্তী; 
ভয়ঙ্কব ব্যান্্ এবং ভীষণ সর্প অবস্থান কবিতেছে এবং পবিত্র বেদপাঠের রি 
যাইয়া উপস্থিত হইতেছে ॥২৪--২৬| 

সেই মালিনী নদীব তীবে মহধি কণমুনির মনোহর আম রহিয়াছে? 
তাহাতে অন্যান্ত মহধিরাও অবস্থান কবিতেছেন; মালিনী নদী পাদদেশ 

(২৪)*"জননীমিব ধিষিতাম্**॥ 



পর্ববি চতুবশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ। ৯৮৩ 

নদীমাশ্রমসন্বদ্াং দৃর্টাশ্রমপদং তথা । 
চকাবাভিপ্রবেশাষ মতিং স নৃপতিত্তদা ॥২৮॥ (যুগধাকম্) 

অলঙ্কতং দ্বীপবত্যা মাঁলিম্যা বম্যতীবয়া | 
নবনাবার়ণস্থানং গঙ্গযেবোপসেবিতম্ ॥২৯| 

মত্তবহিণসংঘুষ্টং প্রবিবেশ মহদ্নমৃ। 
ৃ তৎ স চৈত্রবথপ্রখ্যং সমুপেত্য নবর্ষভঃ ॥৩০॥ (বুগাকম্ ) 

অতীব গুণসম্পমমনির্দেশ্য্চ বর্চনা 
মহিং কাশ্যপং দ্রষ্ট্মথ কথং তপোধনম্॥৩১| 
ধ্বজিনীমশ্বসংবাধাং পদীতিগজসন্কুলাম্। 
অবস্থাপ্য বনদাঁবি সেনামিদযুবাচ সঃ ॥৩২॥ ( যুগ্রাকম্ ) 

মুনিং বিবজসং দ্রহ্টুং গমিষ্যামি তপোধনমূ। 
কাশ্যপং স্থীযতামত্র যাবদাণমনং মম ॥৩৩| 

০ শে ০ পি 

ভাঁবতকৌমুদী 
তন্যা ইতি। তন্তা মাঁলিনীনগ্ভাঃ। কাশ্ঠপন্ত কাশ্ঠপগোত্ম্ত কথস্ত। আঁশ্রমপদম্ 

আশ্রমপ্রান্তবন্তিস্থানম্। অভিপ্রবেশীয তত্রৈবাশ্রমে 1২৭--২৮| 

অলন্কতমিতি। নবনারাধণযো খত্বোঃ স্থানং তপোঁবনমিব। মন্তৈর্বহিণৈরবুরৈঃ 

সংঘুষ্টং শব্দিতম, চৈত্রবথপ্রখ্যৎ কুবেবোগ্ানতুল্যম্ মহৎ প্রশস্তম॥ তত বনং তপোঁ- 
1২৯--৩০| 

* অভীবেতি। গুৈর্যাদিভিঃ সম্পনমূ, বর্চদা তেজসা অনির্দেন্টম্ অনির্বাচ্যন্। অঙ্শৈঃ 
সংবাঁধাং ব্যাণ্তাম পদাতিভিগঁজৈশ্চ স্কুলাং সম্পূর্ণাম্। তাং সেনাম্1৩১--৩থা 

কিমুবাচেত্যাহ-_মুনিমিতি। বিবজসং বজোগুণজনিতকামক্রোধাদিবহিতম্ 1৩৩ 

দিয়া প্রবাহিত হইতেছে এবং আঁশ্রমেব প্রীন্তদেশগুলিও নুন্দৰ £ এই সমস্ত 

দেখিযা বাঁজা তখনই সেই আশ্রমে প্রবেশ কবিবাঁব ইচ্ছা কবিলেন ॥২৭-__২৮। 

বাঁজা কুবেবেব উগ্ভানেব তুল্য নেই উৎকৃষ্ট তপৌবনে যাইঘা প্রবেশ 

কবিলেন; সেখানে মন্ত মযুবগণ বব কবিতেছিল এবং গঞ্গান্থাবা শৌভিত 

নবনাবায়ণ খবিব তপৌবনেব হ্যায় ছ্বীপশালিনী বম্যতীবা মালিনী নদ- 

দ্বারা সেই তপোঁবনটা শৌভিত ছিল ॥২৯--৩০া 

অত্যন্ত গুণবান্ ও অনির্ববচনী তেজন্বী মহধি বথ্মুনিকে দেখিবাঁন জকছ 

হস্তী, অশ্ব ও পদাতিপূর্ণ সেই বাহিনীকে তপৌবন্ব ছাঁবদেশে বািফা বাভা 

সৈম্গণকে এই কথা৷ বলিলেন _ ॥৩১-_৩২1 

“কামক্রোধাদিশৃন্ত মহধি কথ্মুনিকে দেখিবাৰ ভন আঁমি সেখানে যাইব £ 

আমাব ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত তৌমবা এইখানেই থাক” ॥৩৫1 



-৯৮* মহাভারতে আঁদ্দি- 

তদ্বনং নন্দনপ্রখ্যমাসাগা মনুজেশ্বরঃ | 

গপিপীসে জহৌ রাজা মুদ্চীবাপ পুফলাম্ ॥৩৪॥ 

সামাত্যো রাজলিঙ্গীনি সৌহপনীয় নরাধিপঃ। 

পুরোহিতসহায়শ্চ জগামাশ্রমমুত্মম্ ॥৩৫| 

দির্ক্ষুনতত্র তুষিং তপোরাশিমথাব্যয়ম্। 

ব্রহ্ধলোকপ্রতীকীশমাশ্রমং সোহভিবীক্ষ্য চ ॥৩৬| 

টপদৌদগীতসংঘুউং নানাদ্বিজগণাফুতম্। 

বিম্ময়োৎফুল্লনয়নো রাজা শ্রীতো বভূব হ ॥৩৭ (বুগ্মকম) 

খচো বৃহৰ্চমুখ্যৈশ্চ প্রের্ধ্যমাণপরক্রমাঁ। 
গুশ্রাব মনুজব্যান্্রো বিততেঘিহ কন্ধন্থ ॥৩৮॥ 

ভারতকৌমুদী 
তদিতি। নন্বনপ্রথাম্ ইন্দ্রোন্যানতুল্যম্। পুফলাং গ্রচুবাষ্, মৃমীনন্দম্ 1৩৪] 

সামাত্য ইতি। বাঁজে। লিঙ্গানি চিহীনি ছত্রকুটাদীনি, অপনীয বিনবার্থম1৩৫1 

দিদৃক্করিতি। তত্র তদানীমেব, তপৌরাশিং তপঃপুঞ্মিব স্থিতম্, অথ অব্যফং তপৌবনাদেব 

চিবজীবিনমূ, তমুখিং কথ দিক টুমিচ্ছুঃ স রাজা, ফ্টপদৈত্রগীরৈ: উদগীতঃ সংঘুট শ্দিত্ 

তম্, নানা ছ্বিজগণৈবাযুতং সমন্বিতম, অতএব ব্র্মলোকপ্রতীকাশং তমাশ্রমম্ঠ অভিবীন্্য, বিমযেন 

. উন্ফুন্ন্যনঃ গ্রীতশ্চ বভূব ॥৩৬--৩৭1 

খচ ইতি। মন্্জব্যারৌ রাজী, ইহ আশ্রমে, কর্মন্থ যেষুঃ বিততেষু, ত্রমাদাহলযদ 

অনঠযমানেযু সং, বহবচসুখ্যেঃ খথেদিপ্রধানৈত্শলশৈত, প্রেযমাণো প্রকর্ধেণোচার্মাণো 

পরক্রমৌ তদাখ্যভাগো যাসীং তাঁচ খচঃ খগবেদান্ শ্ীব 1৩৮ 
ভাঁবতভাব্দীপঃ 

বাশ্তপন্ত কগঠপগৌত্রন্ বগ্ন্ত (২৭--৩৭ বিততেষু বৈতাঁনিকেষু ইঞ্টিপশুসোমীদিযু পবর্ত 

রাজা! নন্দনবনতুল্য দেই তপোৌবনে প্রবেশ কবিয়াই ক্ষুধা ও পিপাসা 
পবিত্যাগ কবিলেন এবং গ্রচুর আনন্দ লাভ করিলেন ॥৩৪ 

বাজা, রাজচিহ্ন (ছত্র ও মুকুটপ্রভূতি) পরিত্ৰাগ করিয়া, পুরোহিত ও 
অমাত্যগণ্রে সহিত সেই উৎকৃষ্ট আশ্রমে গমন করিলেন ॥৩৫॥ 

বাজা সেই সময়েই দীর্ঘজীবী এবং মৃত্তিমীন্ তপপুঞ্জের হ্যায় বিরীজমান 
মহষি কথ্থকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন; পরে ত্রন্মালোকের ন্যায় সেই আশ্রম 
টাকে দেখিয়া বিস্ময়ে উৎযুল্লনয়ন ও আনন্দিত হইলেন। কারণ, সে আশ্রমে 
ভ্রমবগণ গাঁন করিয়া বেড়ীইতেছিল এবং নানাবিধ ত্রীন্ষপঞ্ণ বিচরণ করিতে” 
ছিলেন ॥৩৬ ৩৭ 8৮:৪৮ িকিররারারারাজিরানারিরারেরাকেরা ররর 

(৩০)-" প্ে্যমাণাঃ পদতরমৈ:। 

কি 



পর্ববণি চতুরশীতিতমোহধ্যায়ঃ ৯৮৫ 

যক্ঞবিষ্ঠাঙগবিদ্ভিশ্চ যজুবিস্ভিশ্চ শোভিতম্ । 
মধুরৈঃ সামগীতৈশ্চ খাষিভিনিয়তব্রতৈঃ ॥৩৯ 
ভারুগুসামগীতাভিরথবর্বশিরসোদগতৈঃ | 
যতাত্মতিঃ স্কৃনিয়তৈঃ শুশুভে স তদাশ্রমঃ ॥৪০| 
অথ্বববেদপ্রবরাঃ পুগযজ্িয়সামগাঃ | 
সংহিতামীরয়্তি স্ম পদক্রমযুতাং তু তে ॥৪১1 
শব্রসংস্কারসংযুক্তৈব্রবস্তিষ্চাপরৈদ্িজৈঃ | 
নাঁদিতঃ স বভে শ্রীমান্ ব্রহ্মলোক ইবাপরঃ ॥৪২॥ 

যজ্ছেতি। যজ্ঞবিদ্ভাং গৌভিলাদিপ্রণীতাম্ অঙ্গানি ব্যাকবণাদীনি চ বিদিস্তীতি তৈঃ, 

যজুবিত্তিঃ, নিযতত্রতৈঃ খাষিভিঃ তেষাং মধুবৈঃ সাঁমগীতৈশ্চ, তদ্যজ্ঞক্ শোৌভিতমভূৎ্[৩ন] 
ভাকুণ্ডেতি। ন্থুনিষতৈর্যতাত্বভিমু্নিভিঃ ভাঁকগুসাঁমগীতাভিঃ ততাখ্যসামবেদাংশপদা- 

বলীভিঃ পঠিতাভিঃ, অরথ্বশিবসস্য অথর্ববেদশেষাংশপাঁঠশ্য উদ্গতৈঃ স্ববৈশ্চ, তদা স আশ্রমঃ 
শুশভে |৪০| 

অথর্কেতি। তে প্রসিদ্ধাঃ, অধর্ববেদপ্রববাঃ, পুগযজ্বিযসামগা! তদাখ্যযজ্ঞসন্বদ্বিসামগীন- 
কাবিণশ্চ মুনযঃ, পদক্রমযুতাং তত্তদাখ্যভাগবিশিষ্টাং সংহিতাম্, ঈবযস্তি ্ম পঠস্তি ম্ম 19১] 

শব্বেতি। শবসংস্কীবসংযুক্তৈরুদাত্বীদিত্ববভেদীভিজ্ঞৈ, ক্রবতিঃ পঠভ্ভিবপবৈদিজৈশ্চ, নাদিতঃ 
শব; শ্রীমান্ ম্বভাবত এব শোভাবান্ স আশ্রম, অপবো ব্রদ্দলোক ইব বতৌ 1৪২ 

ভারতভাবদীপঃ 
মানেযু 1৩৮] যজ্ঞবিদ্যাষামঙ্গভৃতানি কল্পন্থত্রাদীনি 1৩৯ ভাকগুসাঁমানি পুগযজ্ঞিসামানি 
চ সায়ামবান্তবভেদীঃ 1৪০--৪১]| শবসংক্কাবো যথাস্থানকবণপ্রযত্রমুচ্চাবণম্। স্থানং 

সেই আশ্রমে বিস্তৃতভাবে যন্ভঞ অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলে, প্রধান প্রধান 
ধগ্েদী ত্রাহ্মণগণ পদ ও ক্রম অনুসাঁবে খথেদ পাঠ কবিতে থাঁকিলেন : বাজা 

তাহা শুনিতে লাগিলেন ॥৩৮। 

যজ্ঞবি্ায় পাঁবদরশশী ও জঙ্গশীস্ত্রীভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, হযজূর্বেদী ব্রাক্মণগণ 
এবং ব্রতনিষ্ঠ মধুব-সামগানকাবী ত্রাক্মণগণ দ্বাবা সেই যজ্জটা শোভা পাইতে 
লাগিল ॥৩৯।॥ 

ভাকগুনামক সামবেদের অংশ এবং অথবর্ববেদেৰ শেষাংশ পাঠ করিবাৰ 

সমযে ত্রতনিষ্ঠ ষুনিগণেব সেই স্ববে তখন সেই আশ্রমটীও শোভা পাইতে 
থাকিল ॥৪০॥ 

প্রধান প্রধান অথব্বববেদী এবং সামগানকাবী ত্রা্ণগণ পদ ও ক্রমযুক্ত 

সেই সেই সংহিতা পাঠ কবিতেছিলেন ॥8১॥ 

১২৪ 



৯৮৬ মহাভারতে আঁদি- 

যজ্ঞসংস্তরবিদ্ভিশ্চ ক্রমশিক্ষাবিশারদৈঃ | 
স্যায়তত্বাত্মবিজ্ঞান-সম্পনৈর্বেদপাবগৈঃ ॥৪৩॥ 
নানাবাক্যসমাহার-সমবায়বিশাবদৈঃ | 
বিশেষকার্য্যবিভিশ্চ মোক্ষধর্মপবায়ণৈঠ ॥88॥ 

স্থাপনাক্ষেপসিদ্ধান্ত-পরমার্থজ্ঞতাং গতৈঃ। 
শব্দচ্ছন্দৌনিরুক্তজ্ঞেঃ কালজ্ঞানবিশাবদৈঃ ॥8৫1 

তদীশ্রম্ত সর্বশান্রসমালোচনাস্থানত্বং কুচধিতুমাহ--যজ্ঞেতি। যজ্জেযু সংস্তবো দর্তীদ্া- 
স্তবণং বিদন্তি “স্তোনত্তে সদনং কণৌমি” ইত্যাদিমন্রলিঙ্গাজ্জীনন্তীতি তৈঃ1| ক্রঃ-_“বেদং 
কৃত্বা বেদিং কবোতি” ইত্যাদিপৌর্বাপর্ধ্যম্। শিক্ষা-_“অবর্ণপবর্োপানীযা ওযা ইত্যাদি- 
শিক্ষাশান্তর্ক. তযোবিশাবদৈনিপুণৈঃ |. ভ্তাঁষতত্বম্_-গ্রমাণ-গ্রমেষ-সংশযে”ত্যাদিগোৌতমূ- 
দর্শনম, আত্মা আত্মবিষষকং শাস্ত্রম “আজ্মৈবেদং সর্বম্” ইত্যাহ্যপনিষদ্বাক্যমিতি যাব, 
তযোবিজ্ঞানসম্পন্নৈঃ। বেদপাবগৈশ্চ। নীনাবাক্যানাম “এত পিতরঃ সৌম্যাসঃ” ইত্যাদি- 
মন্তরাীং সমাহাবঃ “এহি প্রেত সৌম্য” ইত্যাদ্যহেন একোদিষ্টাদৌ৷ সমাহবণম, সমবাঁধঃ-- 
ষজ্র্বেদোক্তানামগ্রিহোত্রাদীনাং “সর্বশাখীপ্রত্যযমেকং কন্ম” ইত্যাদিশান্ত্রাৎ সামগাদিঘপি 
সমবেতীকবণঞ্চ, তযোবিশীবদৈঃ | বিশেষকার্ধ্, গত্রযমেকত্র সংযম: ইতি পাঁতগ্রলোকং 
ধাবণাধ্যানসমাঁধিবপং যোগপ্রধানব্যাপাবং বিদন্ীতি তৈঃ। মোক্ষধর্শো নিফামবিষু- 
পৃজীদিকম্ম তৎপবাষণৈঃ। স্থাপনং প্যতো বা ইমানি ভূতাঁনি জাষন্তে” ইত্যাদিবিচাব- 

ভাবতভাবদীপঃ 
তাবাদি। কবণং জিহ্বাগ্রাদি। পরতো ঘোবাদিঃ 1৪২ যক্জরসংন্তবঃ ইষ্টকাছ্যুপধীনন্রমঃ। 
্যাষতত্বং যুক্তরম্যাদা। আত্মবিজ্ঞান, স্বান্ভবঃ 1৪৩] নানাবাক্যানামেকশীখাগতানাং 
সমিধো যজতীত্যাদিপ্রযাজাত্গবিধিপবাণাং প্রযোগবিধিপবাণীং প্রযোগবিধিনা প্দর্শপৌর্ণ- 
মাসাভ্যাং যজেতেত্যাদিনা একবাক্যত্ব, সমাহাবঃ। জি্নশীখাস্থানাং গুণবিধীনামেকন্ভাং 
শীখাযামুপসংহাবঃ সমবাধঃ। তত্র বিশীবদৈঃ। বিশেষকার্্মুপাসনা ব্রহ্মলৌকফলা, 
করমাত্যো, বিশিষ্ট তন্তাঃ মোক্ষধর্মেতি পৃথগুপাদাঁদেন মোক্ষস্ত বিশেষকারধাতং নিবস্তম 
1591 স্থাপনং প্রথম স্বসিদধান্তব্বস্থা, ততন্তত্র শঙ্কাক্ষেপ:, তন্তাঃ পবিহাঁবঃ _ সিদ্ধান্তঃ) 
জা ্রা্মণগণ উদাত্তপ্রভৃতি স্বব অনুসরণ কবিষা মন্ত্র উচ্চাৰণ 

করি | র্ তাহীতে সেই আশ্রমটা দ্বিতীয় ব্রন্লোকেব স্যার রি 

বজ্ঞবিধান, বজ্ঞাঙ্গেব পবিপাঁটী, শিক্ষাশীস্ত, ্যায়দর্শন, উপনিষদ এবং 
বেদশান্তে পাবদর্শী ত্রাহ্মণগণ, উহবিধানে এবং অন্যবেদৌক্ত কর্মে অন্বেদীরও 
অধিকীবনিবপণে নিপুণ, খ্যানাদিকার্ধ্যাভিজ্ঞ ও মুক্তিসাধককর্মমনিবত ব্রান্মণগণ 
পরচান্গ অধিকবণে বিশেষাভিজ্ঞ, ব্যাকবণ, ছন্দ ও নিককতজ্ঞ এবং জ্যোতিষশান্তরজ্ঞ 

গস্প্ জা সজন্াজ জজ ৪ তাত জা 



পী্ববণি চহুরশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ । ৯৮৭ 

দ্রব্যকর্মগুণজ্ঞৈশ্চ কার্য্যকারণবেদিভিঃ | 
পক্ষিবানবকতজ্রৈশ্চ ব্যাসপ্রন্থসমাশ্রিতৈঃ ॥৪৬॥ 
নানাশাস্ত্রেষ মুখ্যৈণ্চ শুশ্রাব স্বনমীবিতমৃ। 

লোকায়তিকমুখ্যৈশ্চ সমস্তাদনুনাদিতম্ ॥৪৭॥ (কুলকম্ ) 
তত্র তত্র চ বিপ্রেন্্রান্ নিয়তান্ সংশিতব্রতান্। 

জপহোমপবান্ বিপ্রান্ দদর্শ পরবীবহা ॥৪৮] 
ভাব্তকৌুদবী 

বাক্যোল্েখঃ) আক্ষেপৌ উ্তবাঁক্যেন শ্রুষমাঁণং ব্রদ্বলক্ষণং ন ঘটতে ঘটতে বা ইতি সংশষঃ, 
ন ঘটতে জন্মাদের্জগনিষ্ত্বেন ব্রশ্মসনবন্বাভাবাদিতি পূর্বরপন্ষশ্চ তৌ, সিদ্ধান্তশচ ঘটত এবেত্যু- 
ভবম্, “যে! ভূজঙ্গঃ সা অক্ ইতিবৎ 'যজ্জগৎকাঁবণং অবত্রক্ষ” ইতি কাঁবণতাপ্রবর্তনেন সন্বন্ব- 

সম্ভবাদিতি নির্ণ্যশ্চ £ তেয়ু পবমার্থজ্ঞতাং বিশেষাভিজ্ঞতাং গতৈশ্চ। এতেন স্থাপনেত্যাদি- 
ত্রযেণৈব পরাক্গাধিকবণমুক্তং বেদিতব্যমূ। শব ব্যাকবণশান্ত্ম, ছন্দঃ অনষ্বাদি, নিকভং 
ব্র্ণাগমাদিশাস্ত্রক তজজ্ৈঃ। কালহ্য দিনমাঁসাদেজ্ঞনং যম্মাত্ত, কালজ্ঞানং জ্যোতিষশান্্ং 
তত্র বিশাবদৈঃ। ভ্রব্যং তরুলতার্দি, তন্ত কর্ম সংযোজনাদি, তন্ত গুণঃ ফলং দীর্ঘজীবনাদি 

তজুজ্ঞে বসাধনশাস্জ্ৈ, ভ্রব্যাদিবিষষকবৈশেধিকদর্শনজ্দর্বা। কার্ধ্ংং বোগাদি, কাবণ- 
মপথ্যসেবনাদি তদ্েদিভিবাধূরব্দীভিজ্ঞেবিত্যর্থঃ। বাঁনবপদ্ং পশুমাত্রোপলক্ষণমঠ তেন 
পক্ষিবানবরুতজ্ঞে  পশুপক্ষিববার্থাভিজ্ | ব্যাসপ্রন্থসমাশ্িতৈঃ কৈশ্চিদ্িস্ৃতপুস্তকাঁব- 
লম্বিভিঃ। সঙ্গীতাদিনানাশান্তরেযু যুখ্যৈঃ প্রধানৈশ্চ সুনিভিঃ, ঈবিতং তত্তদ্বিযেষু 
উচ্চারিতমূ, লোকেমু আযতং স্ুবোধস্বাধিভ্ূতমিতি লোবাধতং "অর চন্থাবি ভূতানি ভূমি- 
বাধ্যনলানিলাঃ” ইত্যাদিনাস্তিকদর্শনং তদিদন্তীতি লোকাষতিকান্তেষু সুখ্যেঃ প্রধানৈচ্চ, 
সমন্তাৎ্ অনুনাদিতং স্বশবৈঃ সংযোজিতমূ্, ব্বনং শব্ষম শ্শ্রাব রাজেতি শেষঃ 1৪৩--৪৭॥ 

তত্রেতি। তত্র তত্র ভিন্নভিনস্থানে ৷ নিষতান্ ধ্যানাদিনিষ্ঠান। পববীবহা' বাঁজা 19৮1 

ভাবতভাবদীপঃ 
তৈর্যা পরমার্থজ্ঞতা তাং গতৈঃ। শব্দো ব্যাকরণম্। কাঁলেতি জ্যোতিষম্। শিক্ষীকল্পা- 
বপ্যেতৈবেবোপলক্ষণীযো! ॥9৫1 দ্রব্যং বীহাদি। কর্ম নির্বাপাদি। গুণোহষ্টাকপালত্বাদিঃ। 
কার্ধ্. ফলং স্বর্গা্ি। কাবণং যাঁগাঁদি। পক্ষীতি ভ্ব্যাদীনং প্রকাশকম্, ইযেত্বেত্যাদি- 

_বাক্াম। পক্ষিবানবরুতমিবাব্যক্ঞর্থ, মন্্রাদিবপম। তদর্থাভিজৈঃ। ব্যাসগ্রন্থো বিভ্তৃত- 
প্রবন্ধ, ইযেত্বেতি শাখামাচ্ছিনতীতি তদীষত্রা্ষণাদিঃ, তং সম্যগাশ্রিতৈ:, ন তু শ্বকপোল- 

ব্রাহ্মণগণ, বসায়নাভিজ্ঞ, আযুর্বেরদবিৎ, পশু-পক্ষীব রবেব অর্থজ্ঞ এবং বিশাল 
বিশাল পুস্তকধাবী ত্রাহ্মণগণ এবং অন্যান্য শীল্তে সুনিপুণ ব্রাক্মণগণ যে সকল 
আলোচন! কবিতেছিলেন এবং তাহাদেব সঙ্গে মিলিবা প্রধান প্রধান নাস্তিক 
গণ যে অলাপ কবিতেছিলেন, রাজী সেই সকল শুনিতে লাগিলেন 1৪৩--৪৭॥ 

শত্রহস্তা ছুম্মন্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দেখিতে পাইলেন যে, কেহ কেহ ধ্যান, 
কেহ কেহ জপ ও কেহ কেহ হোম করিতেছেন ॥৪৮ 



৯৮৮ মহাভারতে 

আসনানি বিচিত্রীণি রুচিরাণি মহীপতিঃ। 
প্রযত্বোপহিতানি ম্ম দৃষ্ট। বিম্ময়মাগমণ্ড ॥৪৯| 
দেবতীয়তনানাঞ্ প্রেক্ষ্য পুজাং কৃতাং দ্বিজৈঃ। 
ব্রহ্মলোকস্থমাত্ীণং মেনে স নৃপসতৃমঃ ॥৫০॥ 

স কাশ্ঠপতপোগ্প্তমাশ্রমপ্রবরং শুভমৃ। 
নাতৃপ্যৎ প্রেক্ষমাণো বৈ তপোবনগুগৈষুতম্ 0৫১| 

স কাশ্যপন্তায়তনং মহাত্রতৈর্বৃতং সমস্তাদৃষিতিস্তপৌঁধনৈঃ। 
বিবেশ সামাত্যপুরোহিতোহবিহ! বিবিক্তমত্যর্থমনোহরং শুতম্ ॥৫২॥ 
ইতি শ্রীমহাভীরতে শতসাহজ্র্যাং সংহিতীয়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ববণি 

সম্ভবে শীকুন্তলে চতুরশীতিতমোহ্ধ্যার়ঃ 0০) *%* 

ভাবতকৌমুদী | 
আসনানীতি। বিচিন্জাণি নানারূপাঁণি ৷ প্রষদ্রেন উপস্থিতানি স্থাপিতানি ॥৪৯| 
দেবতেতি। পুজীং সন্মার্জনাদিসৎকীবম। মেনে তত্রাশ্রম এব স্থিতত্বাদিতি ভাবঃ 1৫০। 
মইতি। কাশ্ঠপন্ত বন্ত তপস৷ গুধং রক্ষিতমূ্। তপোবনস্ত গুণৈঃ শান্তত্বা্দিভিং 1৫১1 
লস ইতি। অরিহা শত্রহন্তা । কাঁশ্তপন্ত কথন্ত আষতনং বাঁসস্থানম্। বিবিভ্তৎ পৃতম্ ॥৫২ 

- ইতি মহাঁমহোপাধ্যায-ভাবতী চাধধয-শ্রীহরিদাসসিদধান্তবাগীশভট্টাচা্্যবিবচিতায়াং মহাভারতটাকাঁযাং 
ভাঁবতকৌমুদরী-সমাখ্যাষামাদিপর্বণি সন্তবে চতুরশীতিতমৌহধ্যাযঃ 1০1 

ভারতভাবদীপঃ 
করিতৈ পরকারৈম্ন্ ব্যচক্ষত ইত্যর্ঘ।/৪৬। লোকে এব আই়তন্তে তে লৌকামতিকা, 
তেষু লোকরপ্রনপবেষু মুখ্যেঃ ॥৪৭ --৫২| 

ইতি শ্রীমহাভাবতে আদিপর্ববণি নৈলবস্ঠীষে ভাব্তভাবদীপে চতুরশীতিতমৌহধ্যায়ঃ )৮ ॥ 

নানাপ্রকারের ুন্বৰ সুন্বর আসন যত্বপুর্বক পাতিয়া৷ রাখা হইয়াছে, 
ইহা! দেখিয়া বাজা বিল্ময়াপন্ন হইলেন ॥৪৯॥ 

ব্রাহ্মণেবা দেবতার ঘবগুলিকে পবিফার পরিচ্ছন্ন করিয়া চারার 
ইহা দেখিয়া রাজা আপনাকে ত্রহ্মালোকস্থিত বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন ॥৫৭॥ 

মহষি কথেব তপস্তায় সুরক্ষিত, মঙ্গলজনক এবং তপোঁবনের সমস্ত গ্ুণ- 
লম্পন্ন সেই আশ্রমটী দেখিয়! বাজাৰ আশী। মিটিল না ৫১) 

তখন রাজা মন্ত্রী ও পুরোহিতের সহিত মিলিয়া মহধি কথের বাসস্থানে 
যাইব। প্রবেশ কবিলেন; সে স্থানে মহাব্রতী ও মহাঁতপন্বী খবিরা অবস্থান 
কবিতেছিলেন এবং সে স্থানটা বড়ই পবিত্র, বড়ই মনোহর এবং ব্ড়ই 
মঙ্গলজনক ছিল 1৫২) 85 উিরািপরিরররারাররার ররর রিরারা যারা রর 
* “*“'অষ্টয্টিতমোহধ্যাধ£, “.*"দপ্ুতিতমোহধ্যায়$, ...একনবভিতমোহধ্যায়ঃ ইতি পাঠভেদাঃ। 



পঞ্চাশীতিতমোহধ্যায়ঃ | 
স্পাই 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
ততে। গচ্ছন্ মহাবাহুবেকোহমাত্যান্ বিহ্জ্য তান্। 
নাঁপশ্যচ্চাশ্রমে তণ্রিংস্তমষিং সংশিতব্রতম্ ॥১॥ 

সোইপশ্ঠমানস্তমৃিং শৃন্তং দৃষ্ট। তমাশ্রমমূ। 
উবাচ ক ইহেত্যুচ্চৈ্বনং সন্গাদয়ন্নিব ॥২| 
শ্রত্বাহথ তত্ত তং শব্দং কন্য। শ্রীরিব রূপিণী ৷ 

নিশ্ক্রামাশ্রমাতম্মাভীপসীবেষধারিণী ॥৩॥ 

সা তং দৃ্টব বাজানং ভুন্স্তমসিতেক্ষণা । 
স্বাগতং ত ইতি ক্ষিপ্রযুবাচ প্রতিপুজ্য চ ॥৪॥ 
আসনেনার্চয়িত্বা চ পাগ্ছেনাধ্যেণ চৈব হি। 
পগ্রচ্ছানাময়ং বাজন্ ! কুশলঞ্চ নবাধিপম্ ॥৫॥ 

ভাবতকৌমুদী 
তত ইতি। অমাত্যপদৎ পুবোহিতস্তাপ্যুপলপ্ষণম্ এক ইত্যভিধাঁনাৎ। তং কর্ম ॥১1 

নইতি। ইহ আশ্রমে, ক আন্তে। ' সনগীদযন্মিব স্ববগাতীধ্যার্দিতি ভাবঃ |. 

শ্রত্বেতি। রূপিবী মৃত্তিতী, শরীর্ণদ্বীরিব, সৌন্দরধ্যাতিশযাদিত্যাশযঃ |৩| 
সেতি। অসিতেক্ষণা নীলোৎপলবৎ কৃষবর্ণনযনা। প্রতিপূজ্য আদৃত্য 1৪ 
আঁধনেনেতি। হে বাজন্! জনমেজয !। অনামযমাবোগ্যম্ ৫ 

_ বৈশম্পায়ন বলিলেন_তাহাব পব, রাজা সেই পুবোহিত ও মন্ত্িগণকে 
পৰিত্যাগপূর্ববক একাকী আশ্রমে প্রবেশ কবিয়া মহধি কথ্বকে দেখিতে 
পাইলেন না ॥১1 

তিনি মহবিকে দেখিতে ন। পাইয়া এবং আশ্রমটাকে শুন্তই দেখিয়া, উচ্চ 
স্ববে বলিলেন_-“এখানে কে আছ হে?” রাজাব সেই গন্তীর স্ববে সে 
তপৌবনটাই যেন ঘোঁবিত হইল ॥২। 

তাহার পব, বাজার সেই কষ্ঠন্বর শুনিয়া, মৃত্তিমতী লক্ষমীব হ্যায় একটা 
কম্তা তপব্িনীবেশে সেই আশ্রম হইতে নির্গত হইল ॥৩া 

বলিল যে, “আপনার স্থখে আগমন হইয়াছে ত ?৮18 
মহাঁবাজ জনমেজয় ! সেই কন্ঠাটী বাজা ছুগ্স্তকে আঁসন, পাগ্য ও অধধ্য 

পালন | এ 



৯৯০ মহাভারতে আদি 

যথাবদর্চযিত্বাথ পুষ্ট চানাময়ং তদ। 
উবাচ ক্ময়মানেব কিং কার্ধ্যং'ক্রিয়তামিতি ॥৬ 

তামব্রবীভতো রাজা কন্যাং মধুরভাষিনীয্ | 

দৃষ্ট চৈবানবন্তাঙ্গীং থাবৎ প্রতিপুজিতঃ ॥৭1 

আগতোহহং মহাভাগম্বষিং কথ্মুপাসিতুম্ । 
ক গতো ভগবান্ ভদ্দরে! তন্মমাচক্ষ। শোভনে 1 ॥৮] 

। শকুস্তলোবাচ । 

গ্তঃ পিতা মে ভগবান ফলান্তাহর্ত,মাশ্রমাশ । 
মুহুর্ত সম্প্রতীক্ষন্য দ্রষ্টান্তেনমুপাথতম্ ॥৯॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 

অপশ্যমানস্তমৃষিং তথা৷ চোক্তত্তয়। চ স। 

তাং দৃষ্ট চ বরাবোহাং ভ্রীমতীং চারুহাসিনীম্ ৯০ 
কক 

ভাবতকৌযুদী 
ঘথাবদিতি। ম্মযমানেব ঈষদ্ধনন্তীব। ক্রিঘতাং মযেতি শেষঃ |৬ 
তামিতি। প্রতিপৃজিতঃ তষৈব কন্যয1 সতরুতঃ। অনবদ্যাঙ্গীং সর্বা্গসন্দবীম্॥৭॥ 
আগত ইতি । ত্বযা কিমপি কার্য কর্তব্য নাস্তীত্যভিপ্রায়ঃ |৮| 
গত ইতি। এনং মত্পিতবং কথম্ শ্রষ্টাসি ত্রক্ষযসি ৯ 

ভারতভাবদীপঃ 

দাঁন কবিয়া জিজ্ঞানা করিল যে, “আপনি সুস্থ আছেন ত? রাজ্যের 
মঙ্গল ত” 17৫॥ 

বথাঁবিধানে সম্মান কবিয়া এবং আবোগ্যেক বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া 
কন্যাটা মন্দ হাস্ত করিতে, কবিতেই যেন বলিল-_“আমার কি কার্য 
কৰিতে হইবে ?” ॥৬| 

তাহার পর যথাঁবিধানে সম্মানিত বাঁজা, মধুরভাধিনী ও সর্ববাজসুন্দবী 
সেই কন্যাটীকে দেখিয়া বলিলেন-_- ॥৭ 

“ভদ্র! আমি মহাত্মা কথ্ধেব সেবা কবিবার জন্য আসিয়াছি; সুন্দবি! 
তিনি কোথাষ গিয়াছেন, তাহ! আপনি আমাঁব নিকট বলুন” ॥৮। 

শকুন্তলা বলিলেন_-“আমাঁৰ পিতা ফল আহবণ করিবাঁব জন্য আরম 
হইতে গিয়াছেন; আপনি একটু ।কাল অপেক্ষা করুন; তিনি আসিলেই 
উাহাকে দেখিতে পাইবেন” ৯ ॥৯। 

০০৪০ ৪৫৬ অপ 



পর্ববণি পঞ্চাশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৯৯১ 

বিভ্রাজমানাং বপুষা তপস! চ দমেন চ। 
রূপযৌবনসম্পন্নামিত্যুবাচ মহীপ্রতিঃ ॥১১।॥ (যুগ্ধকম্) 
কা! তব কন্তাসি স্ুশ্রোণি ! কিমর্থধাগতা বনযৃ। 

এবং রূপগুণোপেতা কুতস্ত্রমপি শোভনে ! ॥১২॥ 

দর্শনাদেব হি শুভে ! ত্বয়া মেহপহৃুতং মনঃ। 
ইচ্ছামি ত্বামহং জ্ঞাতুং তম্মমাচচ্ষ। শোভনে ! ॥১৩| 
এবমুক্তা তু সা কন্তা৷ তেন রাজ্ঞা তমাশ্রমে। 
উবাচ হসতী বাক্যমিদং হ্মধুবাক্ষরমূ ॥১৪॥ 

এ প্লে চ আঞজল আলী ৪ কপ পপ 

ভাবতকৌমুদী 
অপশ্যমান ইতি। তথা চোক্তঃ প্রতীক্ষাকবণীষোক্তঃ। তষা শবুন্তলযা। ববারোহাঁং 

সন্দরনিতথাম্। শ্রীমতীং কান্তিমতীম্। তপসা চ, ঘমেন ইন্দরিষনিগ্রহেণ চ বিশিষ্টাম্, ভাঁবা- 
প্রুকাশাৎ ॥১*--১১॥ 

কেতি। হে ছুশ্রোণি। ুন্দবনিতঘ্ধে। ইদং সম্বোধনমেব বাজ্ঞে ভাবব্যগকমূ। 
কুতঃ স্থানাদাগতা |১২। 

দর্শনাদিতি। জ্ঞাতুং পবিচেতুম্। তৎ কা ত্বমিত্যা্িনা পৃষ্টং সর্বম্ 1১৩| 
এব্মিতি। অযং হাঁসঃ শকুস্তলাধা অপি ভাবসচকঃ| তং বাজানমুবাচেতি সম্বন্ধ: |১৪| 

ভারতভাবদীপঃ 
দ্রক্যসি »| অপশ্তমান ইতি। তথাচ ঘাগতাদিগ্রকাবেণ বিজনে সংলাপবপাভ্যাৎ ম তযা 
মোহিত ইত্যর্থঃ 1১০---১২। দর্শনাদ্েবেতি। শুভে। কল্যাণাবহে! এতেন ত্বস্ত তৎপবি- 

গ্রহাধিকারোইস্ভীতি দর্শিতম্। তত্র প্রমাণং স্বচেতনঃ প্রবৃত্ধিবেব। যথোক্তমভিযুক্তৈ:_- 
“অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা যদীর্ধ্যমস্তামভিলাধি মে মনঃ। সতাং হি সন্দেহপদেু বন্তবু 

বৈশম্পীয়ন বলিলেন--রাজা তখন কথ্মুনিকে দেখিতে পাইলেন না, 
শকুত্তলাও তাহাকে প্রতীক্ষা কবিতে বলিলেন; এদিকে শকুস্তলাব নিতম্ব ছুইটা 
পবমসুন্র, শবীবেব কান্তিও মনোহব, হাস্তও সুমধুব, বপও আছে, যৌবনও 
আসিযাছে এবং শবীবের গুণে বিশেষ শোভা পাইতেছেন, অথচ তপন্তা 
থাকায় ইন্দ্রিষসংষম আসিয়াছে ইত্যাদি দেখিয়া বাজা বলিলেন-__ ॥১০-_-১১॥ 

“সুনিতস্বে! আপনি কে? কীহার কন্তা? কেনই বা বনে আসিয়াছেন ? 
সুন্দরি! আপনি এইবপ রূপবতী ও গুণবতী হইয়া কোথা হইতে এখানে 
আদিলেন ? 1১২ 

কল্যাণি! আপনি দর্শন দান কবিয়াই আমার মন্ অপহবণ কবিয়াছেন। 

স্ুতবাং আমি আপনার পৰিচয় পাইতে ইচ্ছা কবি; আপনি তাহা! বলুন” ॥১৩| 
(১৩) "ইত; পরং কতিপষগ্রোকা দাক্ষিণীত্যপুত্তকে অধিকা দৃহ্ান্তে। এবনগ্যত্র । 

সজ্ পিিল | সপিপপাশাশি পাকা 



৯৯২ মহাভারতে আদি- 
কথস্তাহং ভগবতো৷ ছুক্সস্ত ! ছুহিত। মতা | 
তপস্থিনো ধৃতিমতো ধর্মাজ্ঞস্ত মহাত্মনঃ ॥১৫॥ 

দুম্মন্ত উবাচ । 

উদ্বেতা মহাভাগে ! ভগবাল্লোকপুজিতঃ । 
চলেছি বৃভাদ্বর্দোহপি ন চলেৎ সংশিতব্রতঃ ॥১৬॥ 

কথ, ত্বং তন্ত দুহিতা সম্ভূতা বরবণিনী । 

সংশযো মে মহানত্র তন্মে চ্ছেভুমিহাহসি ॥১৭। 

শকুন্তলোবাচ | 

যথারমাগমো মহ্হং বথা চেদমভৎ পুবা | 

শুধু বাজন্! বথাততুং বথান্সি দুহিতা দুনেঃ ॥১৮॥ 
খষিঃ কশ্চিদিহাগম্য মম জন্মাভ্যচোদবণ্ | 

তম্মৈ প্রোবাচ ভগবান্ বথা তস্ছণু পাধিব ! ॥১৯|, 
চা ভাবতকৌমুদী 

কথ্স্তেতি। ধৃতিমতো ধৈধ্যশালিনঃ। মতা আশ্রমবীসিভিবহ্নীকৃতা 1১৫1 
উর্দেতি। তগবান্ ক্চ। বুন্তাৎ কর্তব্যা চলে ভ্রশ্যেৎ। সংশিতব্রতো ব্রহ্গচারী 1১৬] 
কখমিতি। উর্ধবেতস উবসী দুহিতা কথং ভবিতুমর্তীতি সংশ ইত্যর্থঃ 7১৭॥ 

যথেতি। অযং মজ্জন্মবিষষকঃ, আগমো! বৃতীত্তোপস্থিভিঃ 1১৮] 
খবিরিতি। অভ্যচোদযৎ অপৃচ্ছৎ্। ভগবান্ মম পিতা কণ্ধ: 1১৭1 

তা ঃ 

বাজা রদ বলিলে, রা হস্ত শেন তাহাকে টি তা 
বলিতে লাগিল-_॥১৪॥ 

“মহাবাজ! তপত্বী, ধেধ্যশীল, ধান্মিক, উদাবচেতা এবং মাহাত্যশালী 
কথ্েব কন্তা আমি, ইহা! লোকে বলিয়া থাকে” ॥১৫॥ 

ুম্স্ত বলিলেন-_“ভদ্রে! জগতের সম্মানিত ভগবান্ কণ্ধুনি উর্ধরেতা । 
স্ৃতবাং স্বয়ং ধর্মমও আপন কর্তব্য হইতে ত্রষ্ট হইতে পাবেন ; কিন্তু চিবব্রহ্মচাবী 
কখনও কর্তব্য হইতে ভ্রষ্ট হইতে পাবেন না ॥১৬ 

সৃতবাং আপনি কি প্রকাবে তীাহাঁব কন্া হইলেন! এই বিষয়ে আমাঁব 
গুকতব সন্বেহ জন্মিয়াছে ; আপনি আমাব সেই সন্দেহ দূব ককন” ॥১৭॥ 

শবুস্তলা বলিলেন-_“মহাঁরাজ! এই বৃত্তান্ত যে ভাবে আমাব কর্ণগোচব 
হইয়াছিল, যে ভাবে আমাৰ জন্ম হইয়াছিল এবং যে ভাবে আমি কণ্মুনির 
কন্যা হইয়াছি, সে সমস্তই আপনি আমার নিকট বথার্থৰপে শ্রবণ ককন ॥১৮। 



পর্ববণি পঞ্চাশীতিতযোহ্ধ্যাবঃ | ৯৯৩ 

এ.) কথ্ধ উবাচ। 
_ তপ্যমানঃ কিল পুবা বিশ্বামিত্রে মহভপঃ | 

স্থভূশং তাপয়ামাস শব্রং হরগণেশ্ববম্ ॥২০॥ 
তপসা দীপ্তবীর্য্যোহয়ং স্থানান্মাং চ্যাবয়েদিতি | 
ভীতঃ পুবন্দবস্তম্মান্মেনকামিদমব্রবীৎ ॥২১॥ 

গুণৈরপ্নরসাং দিব্যৈর্মেনকে ! ত্বং বিশিষ্যসে | 
শ্রেষে৷ যে কুরু কল্যাণি। যত্তীং বন্ষ্যামি তচ্ছ ণু॥২২॥ 
অসাবাদিত্যসন্কাশে! বিশ্বামিত্রো মহাতপাঁঃ। 

তপ্যমানক্তপো ঘোবং মম কম্পযতে মন? ॥২৩॥ 

মেনকে ! তব ভাবোহয়ং বিশ্বামিত্রঃ স্রমধ্যমে 11 

ংসিতাত্মস্দুদর্য উদ্লে তপসি বর্ততে 0২৪| 
ভাবতকৌমুদী 

তপ্যমাঁন ইতি। মহততপন্তপ্যমান ইত্যন্থযঃ। তাপয়ামাস উদ্দেজ্যামাস ॥২৭। 
তপসেতি। দীত্রমাবিভূ তং বীর্ধ্যং বলং যস্ত সঃ। স্থানাদিত্্রতপদাৎ্ ॥২১। 

গুণৈরিতি। গুণৈঃ সৌন্দর্্যচাতুর্ধ্যাদদিভিঃ। বিশিত্বসে প্রধানত্বেন গণ্যসে 1২২। 
অসাবিতি। আদিত্যসঙ্কাশস্তেজসা হুর্ধযতুল্যঃ। তপামানঃ কুর্বন্।২৩। 

ভাবতভাঁবদীপঃ ' 

মন্জন্মাদি পুবা যথাভূৎ তথা শূরু ইত্যুত্তবেণান্যযঃ ॥১৮।  অভ্যচোদযৎ পৃষ্টবান্ ॥১৯-__-২৪1 

কোন সময়ে কোন খধি এই আশ্রমে আসিবা আমাব জগ্মেব বিব্ 

জিজ্ঞাসা করেন; তখন তীহাব নিকট ভগবান্ কথ যাহা বলিঘাছিলেন ; 

ম্হাঁবাঁজ ! তাহা আপনি শ্রবণ ককন” ॥১৯॥ 

কথ বলিলেন-প্পুর্ববকালে বিশ্বামিত্র গুকতব তপস্তা করিতে থাকিযা 

দেব্বাঁজ ইন্দ্রকে অতান্ত উদ্িগ্ন কবেন ॥২০॥ 

বিশ্বামিত্র তপন্তাব প্রভাবে অত্যন্ত বলবান্ হইয়া আমাকে ইন্দ্রত্বপদ 

হইতে বিচ্যুত কবিবেন, ইহা ভাবিয়া ভীত হইয! দেববাজ মেনকাঁকে এই 
কথা বলেন-_ ॥২১। 

"মেনকা !, তুমি নিজেব অলৌকিক গুণে অগ্রবাদেব মধ্যে প্রধান বলিযা 
গণ্য হইযাঁছ; লুতবাঁং কল্যাণি! তুমি আমাব মঙ্গল সম্পাদন কব, 

তোমাকে যাহা বলিব, তাহা শোন ॥২২॥ 

কূর্য্যেব তুল্য তেজন্বী এবং মহাতপন্বী এ বিশ্বীমিত্র ভবন্কব তপন্তা কবিতে 

থাকিয়া আমার মন উদ্দিগ্ন করিতেছেন ॥২৩। 
১২৫ 



৯৯৫ ।_ মহীভারতৈ আদি- 

স মাং ন চ্যাবয়ে€, স্থানাভং বৈ গত্বা প্রলোভয় ৷ 
চর তন্ত তপোবিদ্বং কুরু মে প্রিয়মুত্তমম্ ॥২৫॥ 

রূপযৌবনমাধুর্ধ্য-চেস্টিতস্মিতভাষণৈঃ | 
লোভয়িত্ব৷ বরারোহে ! তপসম্ভং নিবর্তয় ॥২৬॥ 

মেনকৌবাঁচ। 
মহাঁতেজাঃ দ ভগবাংস্তথৈব চ মহাতপাঁঃ। 
কোপনশ্চ তথা হেনং জানাতি ভগবানপি ॥২৭॥ 

তেজসস্তপসশ্চৈৰ কোপন্ত চ মহাত্মনঃ | 
ত্বমপ্যুদিজসে যন্ত নোদিজেয়মহং কথম্ ॥২৮॥ 

মহাভাগং বশিষ্ঠং ষঃ পুত্রৈরিফব্যযোজয়ৎ। 
ক্ষত্রজাতিশ্চ যঃ পুর্ববমভবদ্ব্রাহ্মণো বলাৎ ॥২৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
মেনক ইতি। অং বিশ্বীমিত্রপ্রলৌভনবপঃ ভাবো দু্ধবব্যাপাঁবঃ 1২৪॥ 
সইতি। সবিশ্বীমিত্রঃ। স্থানাদিক্্রতপদাঁৎ। চব বিধেহি ॥২৫| 
বপেতি। রূপযৌবনযোধনমধুধ্যচেষ্টিত. কোমলব্যবহাঁবঃ ন্মিতং ভাষণঞ্চ তৈ: 1২৬ 
মহেতি। ভগবাঁন্ মাহাত্মযবান্ স বিশ্বামিত্রঃ | ভগবানপি ভবানপি 1২৭ 
তেজন ইতি। যস্ত মহাত্মনো বিশ্বামিত্রস্ত, তেজসম্তপসঃ কোপস্ত চ প্রভাবাৎ 1২৮ 
মহেতি। ইঞ্টে: প্রিষতমৈ: | ক্ষত্রে ক্ষত্রিধবংশে জাঁতঃ ॥২৪/ 

মেনকা! এই ভার তোমাৰ উপবেই দিতেছি যে, অত্যন্ত দুির্য অথচ 
প্রশত্তহৃদয় বিশ্বামিত্র ভয়ঙ্কব তপস্তায় প্রবৃত্ত বহিয়াছেন ॥২৪। 

তিনি আমাকে ইন্্রত্পদ হইতে ব্ড্যিত না করেন, এই জন্য তুমি যাইয়া 
তাহাকে প্রলুব্ধ কব, তীহাব তপস্তাব বিদ্ধ জন্মাও, আমার বিশেষ সন্তোষ 
সম্পাদন কব ॥২৫॥ 

সুন্ববি! বপ ও যৌবনের অনুবপ কোমল অঙ্গভঙ্গী, মন্দ হাস্ত এবং 
সধুব বাক্য দাবা নুন্ধ করিয়া তাহাকে তপস্তা হইতে নিবৃত্ত কর” ॥২৬। 

মেনক! বলিল-_মহাত্ব বিশ্বামিত্র যে মহাতেজন্বী, মহাতপন্থী এবং অত্যন্ত 
কোপিন্বভাব, তাহা! ত আপনিও জানেন ॥২৭ 

আপনিও যে মহাত্বাব তেজ, তপস্তা ও কোপের প্রভাবে উদ্বিগ্ন হইতেছেন, 
আমি তাহাঁব সেই প্রভাবে উদ্বিগ্ন হইব না! কেন? ॥২৮| 

খিনি মহাত্মা বশিষ্ঠেব প্রিয়তম পুক্রদিগকে বিনষ্ট করিয়াছেন এবং যিনি প্রথমে ক্ষত্রিয়বংশে জঙ্গিয়া পৰে বলপূরববক ভরা্মণ হইয়াছেন ।২৯। 





৯৯৬ মহভ রতে আঁদি- 

গুরুশাঁপহতস্তাপি ত্রিশক্ষোঃ শবণং দদৌ | 

্রহ্র্ষিশাপং রাজঞ্চি কথং মোক্ষ্যতি কৌশিকঃ ॥৩৫॥ 
অবম্ত্য তদা দেবৈরজ্ঞাঙ্গং তদ্বিনাশিতমৃ। 
অন্যানি চ মহাতেজ। বজ্ঞাঙ্গান্যস্থজশ প্রভুঃ ॥৩৬ 

নিনায় চ তদা! স্বর্গং ত্রিশস্কুং স মহাতপাঃ | 
এতাঁনি যস্ত কর্দীণি তস্যাহং ভূশমুদ্িজে ॥৩৭।॥ 

ঘথাসৌ ন দরহেৎ কুদ্বন্তথাজ্ঞাপর মাং বিভো !। 
তেজসা নির্দহেলোকান্ কম্পয়েদ্ধবণীং পদা । 

ংক্ষিপ্যেচ্চ মহামেরং তুর্ণমাবর্য়েদিশঃ ॥৩৮| 

গুব্বিতি। কৌশিকো বিশ্বামিত্রঃ, বাজধি: সন্, কথং ব্রর্ষেশিষঠন্ত শাপং মৌদ্াতীতি 
সন্দিহানস্তেত্যর্থ:, গুবো্বশিষ্টন্ত শাপেন হতন্তাপি ত্রিশহ্বোঃ, শবণং বক্ষীং দুদ ৩৫1 

অব্মত্যেতি। প্রভু: সপটিসথিতিপ্রলমসমর্থো বিশ্বীমিঅঃ 0৩৬7 
নিনাঁষেতি। নস বিশ্বীমিত্রঃ। তশ্য তক্মাছিশ্বীমিত্রীৎ উদ্িলে বিভেমি (৩৭! 

যথেতি। হে বিভো! ইন্দর!। মাং ন দৃহেষ। পদী পদীঘাতেন। সংক্ষিপোৎ 

ইন্বীকুষ্যাৎ। আবর্তঘেৎ পবিবর্তষে্। বট্পাদোহ্যং প্লোকঃ ॥৩া 

ভাঁবতভীবদীপঃ 
নগ্াঃ কৌশিক্যাঃ 1৩২_-৩৪| শবণং আণম্। ত্রিশঙ্কোঃ ভ্রীণি পিতু: কৌপো বশিষ্টধেনো- 
বধো বৃথাগোমাংসভন্গণঞ্চেতি শঙ্ধনি শল্দুতুন্যানি পাঁপানি যন্ত সঃ ভিশনুস্তহ্ত।  যথোং 
হবিবংশে ত্রিশঙুং প্রতি বশিষ্টেন_-“পিতুশ্ঠ পবিবোষেণ গুবোর্দেগ্ঠীবধেন চ। অপ্রোক্ষি- 
তোপযোগীন্চ ত্রিব্ধি্তে ব্যতিক্রমঃ॥” ইতি 0৩৫৩৬ ভন্ড তন্মীৎ ॥৩৭/ আবর্ভষেদেকীকৃর্্যাৎ 

ত্রিশঙ্কু বাজা শীঁপগ্রত্ত হইয়া, “রাঁজধি বিশ্বীমিত্র ব্রন্মবি বশিষ্ঠের শাপ 
হইতে কি কিয়া আমাকে যুক্ত করিবেন এইৰপ আশঙ্কা করিতেছিলেন, 
এই অবস্থায় যিনি সেই ত্রিশন্ুকে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥৩৫1 

দেবতারা অবজ্ঞা করিয়া সেই যঞ্ঞাঙ্ক বিনষ্ট কবিলেন। কিন্তু তখনই 
টি, স্থিতি ও প্রলয় বিধানে সমর্থ মহাতেজন্থী বিশ্বামিত্র অন্ত বভ্যাদ স্থটি 
করিলেন ॥৩৬॥ 

মহাতিপন্থী বিশ্বামিত্র তখনই ত্রিশুকে ম্বর্সে পাঠাইলেন। এতগুলি 
অদ্ভুত কার্য বীহাদ্ার৷ অন্ুিত হইয়াছে; আমি তীহা হইতে অত্যন্ত উদ্ভ্ন 
হইতেছি ॥৩৭॥ 

দেবরাজ! এ বিশ্বামিত্র জুদ্ধ হইয়া যাহাতে আমাকে দগ্ধ না করেন; 
আপনি তেমন ভাবে আঁদেশ ককন। তিনি আপন তেজে ত্রিজগং দ্ধ 

চি 

ক 
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তাদৃশং তপসা যুক্তং প্রদীপ্তমিব পাঁবকম্। 

কথমন্ম্দিধা নাবী জিতেক্দ্রিমভিস্পুশেৎ ॥৩৯| 
হুতাঁশনমুখং দীপ্ত সূর্ধযচন্দরাক্ষিতাবকমৃ। 
কাঁলজিহ্বং সুবশ্রেষ্ঠ ! কথমন্মছি স্পৃশেহ 18০] 

যমশ্চ সোমশ্চ মহ্ধয়শ্চ সাধ্য বিশ্বে বালখিল্যা্চ সর্বেব 
এতেহপি যস্তোদ্বিজন্তে প্রভাবাভতম্মা কল্মান্মাদৃণি নোছিজেত ॥৪১॥ 
তুয়ৈবমুক্তা চ কথং সমীপম্বষের্ন গচ্ছেমহং সুরেন্দ্র !| 

বঙ্গাঞ্চ মে চিন্তয় দেবরাজ ! যথা তৃদর্থং রক্ষিতাহং চবেয়ম্ ॥৪২।॥ 

ভাঁবতকৌমুদ্রী 
তাদৃশমিতি। প্রদীন্তং প্রজলিতম্, পাঁবকং বহিমিব স্থিতম্ 1৩৯| 
হুতেতি। হুতাঁশনো বহিমুখে যস্ত তম্, দীপ্ত তেজসা প্রজলিতম্, স্ছ্ধ্যচন্জাবিব 

অক্ষিতাঁরকে যন্ত তম্, তথা কাল ইব জিহ্বা! ষস্ত তম্, তদ্াচা মৃত্যুজনকতাঁৎ্ 7৪০1 
যম ইতি। হ্র্ষষো মবীচ্যাদঘঃ | বিশ্বে বিশ্বেদেবাঃ। উদ্বিন্তে বিভ্যতি ৫৪১1 
ত্বষেতি। ত্যা রক্ষিতা অহম্, তৃদর্থ, তব প্রযোজনম্, চবেষং সাঁধযেয়ম্ 1৪২1 

ভাঁকতভাবদীপঃ 
[৩৮--৩৭1 সুর্য্চন্্রাবেবাক্ষোঃ মন্বন্ধিণী তাঁবকে যন্ত তাঁবপি ভ্রভক্কমাত্রেণ অুং সর্্ঘ 

করিতে পারেন, পদাঘাতে পুথিবীকে বিচলিত কবিতে পাবেন, মহাদেক 
পর্ব্বতকে ক্ষুদ্র করিতে পাঁবেন এবং দিক্ সকলকেও হঠাৎ পবিবস্তিত কবিতে 
পারেন ॥৩৮ 

মহাতপন্বীঃ প্রজ্বলিত অগ্রিব ন্যায় অবস্থিত এবং ক্িতেন্দ্ির তাদৃশ 
তপন্বীকে আমার মত ব্মণী কি কবিয়া স্পর্শ করিবে ?॥৩৯। 

দ্বেববাজ | যাহাঁব মুখে অগ্নি বহিষ্বাছেন, নঘনের তাঁবা ছুইটা সূর্য ও 
চন্দ্রের তুল্য এবং জিহ্বা যমেব মত অবস্থান কবিতেছে, তপঃপ্রজ্বলিত নেই 

বিশ্বীমিত্রকে আমার মৃত রমণী কি করিয়া স্পর্শ কৰিবে ?॥8০॥ 

যম, চন্দ্র, মহধিগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বেদেবগণ এবং বালখিল্য খধিগণ--হহাঁবাও 

ধাহীব প্রভাবের ভম্ব কবেন;ঃ আমাৰ মত নাবী তীহা হইতে কেন ভীত 

হইবে না॥৪১। 
দেববীভ! আপনি এইরূপ আদেশ কবিলে, আমি কি কবিরা বিশ্বচিত্রের 

নিকটে না যাইয়া পারি? অতএব আপনি আমাৰ বক্ষীব ব্বি চিষ্কা 

ককন; যাহাতে আমি রূন্ষিত হইযা আপনাঁব উদ্দেশ্বা সাধন কবিতে 

সমর্থ হই 1৪২॥ 



৯৯৮ মহীভারতে 

কামন্ত মে মারুতস্তত্র বাঃ প্রক্রীড়িতায়া বিবূণোতু দেব !। 
তবেচ্চ মে মন্মথভ্তত্র কার্ধ্যে সহায়ভূতন্ত তব প্রসাদাৎ ॥৪৩| 

বনাচ্চ বায়ু স্থুরভিঃ গ্রবায়াতিন্মিন্ কালে তমৃষিং লোভয়ন্ত্যাও। 

তথেত্যুক্ত। বিহিতে চৈব তন্মিংস্ততে| যযৌ সাশ্রমং কৌশিকস্ত 1৪81 
ইতি ভ্রীমহাভারতে শতপাহজ্রযাং সংহ্তায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ববণি 

সম্ভবে শাকুত্তলে পঞ্চাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ % 
৪2 

ভাঁবতকৌসুদী 
কামমিতি। তত্র তদানীম্, মীরুতো৷ বাঁধু, প্রক্জীভিতাযা নৃত্যেন ক্রীভন্ত্যাঃ, মে মম, 

বাঁসো। ব্ত্রনঃ কামং পর্য্যাপ্তমেব, বিবুণোতু দেহাঁদপসাবযতু । তত্র কার্যে বিশ্বীমিত্র- 
গ্রুলোভনে 1৪৩1 

বনাদিতি। স্থ্বভিঃ সৌরভবান্। প্রবাধাৎ প্রবহেৎ। ইন্্রেণ চ তথা তুন্তা তন্মিন্ 
বাযুমন্মথযোঃ সাহাধ্যাদেশে বিহিতে সতি 1 সা মেনকাঁ, কৌশিকন্ত বিশ্বমিত্রস্ত 1881 
ইতি মহাঁমহোপাঁধ্যায়-ভীবতাচার্যয-শ্রীহবিদীসসিদ্ধান্তবাগীশভটা চারধ্যবিবচিতাধাং মহাভারত- 

টাকাযাং ভাব্তকৌমুদরীসমাখ্যাযামাদিপর্বণি সন্তবে পঞ্চাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০। 
১০ 

ভাব্তভাবদীপঃ 
ইত্যর্থ; ॥৪০--৪২| প্রন্রীডিতঁযাঃ প্রকুষ্টং ভ্রীডিতং যন্তাঁঃ। বিবৃণৌতু অপনাবযতু 1৪৩। 
তশ্মিন্ কাঁমবাষুনাহাঁষ্যকে ইন্দরেণ বিহিতে সন্দিষ্টে সতি 1৪৪॥ 

ইতি শ্রীমহাভাবতে আদিপর্ববণি নৈলবন্ঠীষে ভাঁবতভাঁবদীপে পঞমীতিতমৌহধ্যাযঃ 1৮৫1 

দেব! আমি যখন বিশ্বীমিত্রেব নিকটে ক্রীড়। করিব, তখন বাধু আমার 
অঙ্গ হইতে যথেষ্ট পরিমাণে কাপড় সবাইয়া! নিবেন এবং আপনার অনুগ্রহে 
কামদেব আমাৰ সেই কার্যে সহী হইবেন ॥৪৩1 

আব, আঁমি যখন মহধি বিশ্বামিত্রকে লুব্ধ কবিতে থাঁকিব, তখন সুগন্ধ 
বাধু বন হইতে বহিতে থাকিবে।” মেনকা' এইরূপ বলিলে, দেববাঁজ 
তাহাই হইবে এই কথা বলিয়া বাষু ও কামদেবের প্রতি সেইরূপ আদেশ 
কবিলে, মেনকী বিশ্বামিত্রের আশ্রমে চলিযা গেল ॥88) 

১ 

€ * *" উনসপ্ততিতমোহ্ধ্যাঠ, “*" একসধাতিতমৌহধ্যাফ, “.* ছ্বিনবতিতমোহধ্যাষঃ” ইতি 
:। 

" 
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কথ উবাচ। 

এবমুক্তত্তয়া শক্রুঃ সন্দিদেশ সদাঁগতিম্। 
প্রাতিষ্ঠত ততঃ কালে মেনকা বায়ুনা সহ্ ॥১॥ 
অথাঁপশ্যদ্ববারোহা তপসা! দগ্ধকিন্বিষ্। 

বিশ্বামিত্রং তপ্যমানং মেনকা ভীরুবাশ্রমে ॥২॥ 
অভিবাগ্ধ ততঃ স! তং প্রাক্রীড়দৃষিসনিধো | 
অপোবাহ চ বাসোহস্তা মারুতঃ শশিসন্নিভমূ ॥৩॥ 

সাগচ্ছত্্রিতা ভূমিং বাসম্তদভিলিপ্নতী । 
কুগসয়ন্তীব সত্রীড়ং মারুতং বববপ্রিনী ॥8॥ 
পশ্যতস্তস্ রাজর্ষেবপ্যগ্রিমমতেজসঃ । 

বিশ্বামিত্রস্ততস্তান্ত বিষমস্থামনিন্দিতীম্ ॥৫॥ 
চি হিস কচ পাক আও পপ আর 

ভাঁবতকৌমুদ্ী 
এবমিতি। স্দাঁগতিং বাযুমূ, সন্দিদেশ মেনকাঁযাঃ সহচবীভবিতুমাঁদিদেশ 1১1 
অথেতি। বরাবোহা হুন্দবনিতন্বা মেনকা, ভীকর্তযশীলা সতী ॥২1 

অভীতি। শশিসন্িভং চন্্রবদেৰ শুত্রবর্ণং হুক্মঞ্চ। অপোৌঁবাহ অঙ্গাদপসাবযামাস 1৩! 

নেতি। অভিলিগ্মতী পবিধাতুষিচ্ছন্তী। সব্রীভং স্লজ্জম্, কুত্সযন্তীব নিন্দন্তীব। 

ইবশব্দেন কুৎ্সনস্ত অবাস্তবিকত্বং স্চিতম্। পশ্ঠতঃ স্বাং নগ্রতীমবলোকধতঃ, তত্য বাঁজর্ধে- 

কথ বলিলেন-__“মেনক1 এইবপ বলিলে, ইন্দ্র তাহাব সহচর হইবাঁৰ জন্য 

বাধুকে আঁদেশ করিলেন। তখন মেনকা বাষুব সহিত বিশ্বামিত্রে আশ্রমে 

প্রস্থান করিল ॥১॥ 

তদনন্তব, সুন্দবনিতন্বা মেনকা৷ বিশ্বীমিত্রেক আশ্রমে উপস্থিত হইয়া 
ভষচকিত চিন্তে দেখিল-_-তপন্তাব প্রভাবে সমস্ত পাঁপ নষ্ট হইয়া থাঁকিলেও 

বিশ্বীমিত্র সেই তপস্তাই কবিতেছেন ॥২।॥ 
তাহাব পর, সে বিশ্বামিত্রকে নমস্কার কবিয়া তীহাব নিকটে নৃত্য কবিতে 

আঁবন্ত কবিল; তাহার বন্ত্রখানি চন্দ্রকিবণেব ন্যায় সুগ্মা ও শুভ্রবর্ণ ছিল, বাঁধু 

তাহা অপহবণ করিলেন ॥৩৷ 

তখন দে লঙ্জাবশতঃ বাঁযুকে যেন নিন্দা কবিতে থাঁকিল; এদিকে বিশ্বা- 
মিত্র তাহাকে ভাল কবিয়া দেখিতে লাগিলেন : তথাপি নে নেই কাঁপড়খাঁনি 

(১)**তদা কালে.” (৪)*ম্ল্মযমানেব সন্্রীড়ম্*' 



১০০০ মহাভারতে 

ৃদ্ধাং বাসসি সন্থরান্তাং মেনকাং সুনিসভমঃ | 

অনির্দেখ্যবয়োরূপাঁমপশ্যদ্বিবৃতাং তদা ॥৬ (বিশেষকম্) 

তন্তা। রূপগুণং দুষ্ট স তু বিপ্র্ধভন্তদা 
চকাব ভাবং সংদর্গে তয়া৷ কামবশং গতঃ ॥৭॥ 

্যমন্ত্রযত চাঁপ্যেনাং সা চাপ্যৈচ্ছদনিন্দিতা | 

তো তত্র স্ুচিরং কাঁলমুতৌ। ব্যহরতাং তদা ॥৮॥ 

রমমাণৌ যথাকামং যখৈকদিবদং তথা | 
এবং বর্ষসহজ্রাণামতীতং নাসচিনতয 1৯ বুগ্রকম্) 

ভাবতবৌমুদী 
বিশবঘিত্স্ত, ভূমিং সমীপদেশমগচ্ছৎ্।। বিষমস্থাং নগ্তষ| সক্কটাপন্নাম, অনিন্দিতাং র্ান- 

সুন্বরীম্, বাঁসণি বস্ত্গ্রহণে গৃদ্ধামভিলাবিণীম। “ণৃধু অতিকাজ্জাযাম্” ইতি গৃধধাতো- 
বিচ্ছার্থত্বাৎ এ্যন্থবন্ধাদিনা কর্তবি জঃ। সনত্রীস্তাং ব্যতিব্স্তাম,। অনির্দেশ্যবযোবপাম্ 

অনির্বচনীযযৌবনোচিতত্তনববাঙ্গাদিশৌন্দর্ধ্যাম্, বিবৃতাঁং নগ্রতা। প্রকটিতসর্ববাহ্গীম্ ॥৪-_-৬ 
তন্তা ইতি। জ বিপ্র্ষভো বিশ্বামিত্র£ তন্তা মেনকাযাঃ। রূপগ্ুণং সৌনদর্যোথকরষং দৃষ্বা, 

তদৈব কামবশং গতঃ সন্, তা! সহ সংদর্গে বমণে, ভাঁবমভিপ্রাযং চকাব ॥৭ 

মন্রযতেতি। চ্ছ্ বমণমিতি শেষঃ। বমমাঁণে ব্যহরতীং বিচরিতবর্তো। অতীতমিতি 
ভাবে ক্তগ্রত্যযাদতিক্রমমিত্যর্থ:, নান্বচিন্তযদ্ধিশ্বীমিত্র ইতি শেষঃ1৮--৪1 

ভাব্তভাবদীপঃ ৃ 
এবমুক্ত ইতি। সঘীগতিং বাযুম্ ॥১--৫। গৃদধাং জক্তাম্। বিবৃতাম্ অনাচ্ছাদিতাম্।৬। 

লইবাঁব জন্য ভাঁভাতাড়ি বিশ্বামিত্রেব নিকট গেল তখন বিশ্বীমিত্র দেখিলেন--- 
মেনকা একেবাবে উলঙ্গ হইযা পড়ায় তাহাব সমস্ত অঙ্গ প্রকাশ পাইতেছে; 
তাহাৰ যৌবনোচিত বপেব নিরূপণ কবা যাইতেছে না; কোন অঙ্জেরই 
74545 

ও সঙ্কট'পন্ন হইঘা পড়িয়াছে ॥৪--৬॥ 
বিশ্বীমিত্র তাহার কূপের উৎকর্ষ দেখিয়া, কামাতুর হইয়া, ই তাহাৰ 

সহিত রমণ কবিবার ইচ্ছা করিলেন ॥৭॥ 
তাই তিনিও মেনকাকে ভাঁকিলেন, মেনকাও সে বিষয়ে ইচ্ছা -করিল। 

স্থৃতবাং তীহাবা ছুই জনে বমণ কবিতে থাঁকিয়া, একটা “দিনেৰ ন্যায় অতিতীর্ঘ 
কাল সেখানে অবস্থান কবিলেন। এইভাবে বন্ুকাল অতীত হইল বটে”) 
কিন্তু বিশ্বামিত্র তাহা একবাঁব চিন্তাও কবিলেন না ॥৮__১৯॥ 

জপ লাপান-দদন আল নি নন নল 
দৃতে। ইঃ পরস্ধ বহব এব কা দাঁক্ষিণীত্যপুস্তকে-অধিকা দৃশ্ন্তে উস হা + 



পর্ববণি 

অপ পা 

ঘড়শীতিতমোহধ্যাবঃ 1 

জনয়ামাস দ মুনির্মেনকাবাং শকুন্তলাদ্। 
প্রন্থে হিমবতো৷ বম্যে মালিনীমভিতো নদীন্ ॥৯০| 
জাতমুৎস্জ্য তং গর্ভং মেনকা মালিনীমনু | 
কবৃতকার্ধ্যা ততস্তমগচ্ছচ্ছক্রংসদম্ ॥১১। 
তং বনে বিজনে গর্ভং সিংহব্যাস্রসমাকুলে 
দৃষট] শয়ানং শকুনাঃ সমন্তাৎ পর্ধ্যবাববন্॥১২। 
নেমাং হিংস্থ্যর্বনে বালা ক্রব্যাঁদা মাংসগৃদ্ধিন?। 
পর্য্যবক্ষন্ত তাং তত্র শকুন্তা মেনকাত্মজীঘ্ ॥১৩। 
উপস্প্রব্টুং গতণ্চাহমপশ্ঠাং শরিতামিমাস্। 
নির্জনে বিপিনে বম্যে শকুন্তৈঃ পবিবাবিতাম্। 
আনবিদবা ততশ্চৈনাং চুহিতৃতে স্যবেশযস্ ॥১৪॥ 

এ টিউটর রর 

১৯০০৯ 

* জন্যামাসেতি। প্রন্থে সাহুদেশে। নিত পৃর্রবদেব ছিতীমা [১০ 
জাতমিতি। মালিনীম্ অন্গ লক্ষ্টীকৃত্য । কৃতকাধ্যা কৃতবিশ্বামিত্রহপো ভঙ্গ! 0১৫ 

তমিতি। গর্ভ, শিশুম। শকুনাঃ পক্ষিনঃ। পর্যবাবঘন্ পবিকেই্টতবস্তঃ 1১৯1 

নন্গ শকুনাঃ কথং পর্যবাঁবয়ন্লিত্যাহ-নেতি। মাংসস্ত গৃহরভিলাব এবামস্তাতি সসগুদিন। 
ক্রব্যাদা মাংসভোজিনো ব্যান্রাদঘঃ | শকুন্তাঃ প প্দিণঃ 1১৩৭ 

উপেতি 1 উপক্ুং স্সাতুম্ 1 *উপম্পর্ণঃ স্প্শগাত্রে ানাচদননোষ্পি" ই তি দি 1 

সবেশযং টনি নিব | বট্পদমিদং পদ্যম্ 1১৪] 

ভাঁবং সংসর্গাৎ সন্দর্শনী২ৎ তন্তাং মনশ্চকাব। তথা হেতুভ্ুতদা 1৭; 

কাঁবিতবান্। 

বিশ্বামিত্র মালিনী নদীব নিকটে হিনালবেব দনোহৰ 

ভাবতভাবদীপঃ 

ব্যহবতাং বিহাবং চক্রতুঃ [৮--১৩] উপহুটুনাহিজ্ত ভলকতাহ লর্চু 

মেনকাব গর্ভে শকুন্তলীকে উৎপাদন কবেন ॥১০। 
মেনকা কিন্ত কৃতকাধ্য হইযাঁ, নালিনী নদীন নিকটে ভাগ হেই 

কন্যাঁটাকে পবিভ্যাগ কবিঘাঁ, সহব ইন্দ্রেব ভাব চলিঘা গেল 1১১ 
নিংহ-্যান্রপবিপূর্ণ নির্জন বননধ্যে দেই রা শণিউ দে2ে তাত হিল 

আঁনিবা তাহাকে নকল দিকে পবিবেষ্টন কবিষা বৃহিল 1১১ 
মাংনলোভী জন্তগণ বনেব ভিতবে এই লিং রা 'ভঙ্গাল। নি পতল এই 

ক 
| লক 

ভস্থাই সেই পক্ষিগণ আসিযা, মেনকাব সেই কন্ছাটীতে হলে আহি ১৩ 

আমি লীন কবিতে যাইয়া দেখলাম মনোহক নিই বিলেল। হছে 

কন্যাটী শবন কৰিব! বৃহ্যাছে, হাব গ্লিগ্দ তত 

১২৬ 

খত সা 



১০০২ মহাভাবতে আদি- 

শরীবকুৎ প্রাণদাতা যস্ত চান্নানি ভূগ্জতে | 
ক্রমেণৈতে ব্রযোহপুযুক্তাঃ পিতরো ধর্মশাসনে ॥১৫। 

নির্জনে তু বনে য্মাচ্ছকুন্তৈঃ পরিবাবিতা। 
শকুন্তলেতি নামান্তাঃ কৃতঞ্চাপি ততে। ময় ॥৯৬॥ 
এবং ছুহিতরং বিদ্ধি মম বিপ্র ! শকুন্তলাম্। 

শকুন্তল! চ পিতবং মন্াতে মামনিন্দিতা ॥১৭ 
শকুস্তলোবাচ । 

এতদাচষ্ট পৃঃ সন্ মম জন্ম মহর্ষয়ে 

স্বতাং কণ্ধস্ত মামেবং বিদ্ধ স্বং মনুজাধিপ ! ॥১৮| . কব" 

নন্থ ছুহিতৃত্বে নিবেশনে কো হেতুবিত্যাহ--শবীবকৃদিতি। প্রাণদাতা প্রাণবক্ষকঃ। 
ধর্মশীসনে ধর্মশান্ত্রে। এবংটাহমন্তাঃ প্রীণবক্ষণাৎ অন্নদানাচ্চ পিতেতি দুহিতৃত্বে নিবেশ- 
হেতুবিতি ভাবঃ |১৫। 

অথান্াঃ শকুন্তলেতি নামকরণে কিং কাঁবণমিত্যাহ__নিজ্জন ইতি। শবকুক্তৈঃ পক্ষিভিঃ 
পবিবাঁবিতা পবিবার্ধয বক্ষিতা। তথা চ শকুন্তান্ লাতি বক্ষকত্বেনোদত্তে গৃহাতীতি 
শকুন্তলা “বা লাদানে” ইতি লাধাতোঃ “আঁতোহন্ুপসর্গাৎ্ৎ ক:” ইতি কপ্রত্যযে বপম্ 1১৬ 

এবমিতি। এবমনেন হেতুনা। ছুহিতবং তনযাম্, বিদ্ধি জরীনীহি 1১৭ 
এতদদিতি। জন্ম জন্মবৃন্তম। আচষ্ট উক্তবান্ ॥১৮] 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
॥১৪। শবীবকৃনিষেক্তা | প্রীণদাঁতা অতযপ্রদূঃ ॥.৫। নিজ্ৰন ইতি। শবকুন্তৈঃ পবিবারিত! 
করিতেছে। তাহার পৰ আমি উহাকে আনিয়া জালন কভার স্থানে 
সন্নিবেশিত করিলাম ॥১৪॥ 

শবীবোৎপাঁদক, প্রাণবক্ষক এবং যাহার অন্ন ভোজন করে-_এই তিন 
জনকে ধর্মশান্ত্ে ক্রমিক পিতা৷ বল! হইয়াছে ॥১৫॥ 

যে হেতু নির্জন বনেব ভিতরে পক্ষিণণ পরিবে্টপুর্্ক ইহাকে বক্ষা 
কবিয়াছিল, সেই হেতু আমি ইহাব নাম কবিয়াছি-_পকুস্তলা ॥১৬| 

্রা্মণ! এই জন্যই আঁপনি শকুস্তলাকে আমাৰ কন্তা বলিয়া মনে 
ককন; অনিন্নুন্রী শকুস্তলাও আমাকে এই জন্তই পিতা বলিয়া 
মনে কবে” ॥১৭ 

শকুস্তলা বলিলেন__“সেই মহধি জিজ্ঞীসা করিলে, মহ কথ আমার এই- 
বাপ জন্মবৃত্তান্ত তাহার নিকট বলিয়াছিলেন। ম্হারাজ! আমাঁকে মহধি 
কথ্েব এইবপ কন্তা বলিয়া! জানিবেন ॥১৮1 

কপ পক সপ 
০৪০ শি কাস 
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ক হি পিতবং মন্যে পিতবং স্বমজানতী | 
ইতি তে কথিতং রাজন! যথারুভং শ্রুতং মহা ॥১৯| 

ইতি শ্রীমহাঁভারতে শতদাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈযাসিক্যামাদিপর্ববণি 
সম্ভবে শাকুস্তলে ষড়শীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০] * 

৪৬6 

সপ্তাশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ ৷ 
০516, 
৩৯০ 

দুষ্সত্ত উবাচ । 

স্ব্যক্তং রাজপুন্রী ত্বং যথা কল্যাণি। ভাষসে। 
ভার্ধ্যা মে ভব স্থশ্লোণি! ব্রুহি কিং কববাঁণি তে ॥১॥ 

ভাবতকৌমুদী 
কম্থমিতি। স্বং ত্বকীযমূ। অজানতী অদর্শনাঁদিনা অপবিচিন্বতী ॥১৪| 

ইতি মহাঁমহোপাধ্যায-ভাবতাচার্ধ্য-শ্রীহবিদাসসিদ্ধান্তবাগীশতন্রাচার্যবিবচিতাঁাং মহাঁভারত- 
টাকাষাং ভাঁবতকৌমুদরীসমাখ্যাযামাদিপর্ব্ণি সম্ভবে ষড়শীতিতমোহধ্যাঁষঃ ॥০| 

শাক 

সুব্যক্তমিতি। যথা পাঁব্দলেপেনাগতন্বর্ণভাঁবমপি ব্জতং ব্জতবার্ধ্যমেব কুকতে, তথা 
তপোঁবলেনাগতত্রাঙ্ষণভাবোহপি বিশ্বামিত্রো জাতিতঃ ক্ষত্রিষফতযা ক্ষত্রিবমেব সন্তানং 

জনযামাস। গোত্রপ্রবর্তনত্ত প্রবববপত্রাঞ্মণীন্তবসাহচর্ধ্যাৎ। অতএব শকুন্তলে ! ক্ষত্রিযা তং 
ক্ত্রিযস্য মে বিবাহযোগ্যেতি ভাঝঃ। অতএবৌক্তং শাকুন্তলনাটকেহপি__-“আশঙ্কসে য্গ্রিং 
তদিদং "পর্শক্ষমং বতুম্” ইতি ॥১| 

ভাবতভাবদীপঃ 

উপাত্তেতি, লা আঁদাঁনে, অল্মাৎথ কগ্রত্যযে শকুন্তলেতি নাঁমনির্বচনম্ ১৬--১৯ 
ইতি শ্রীমহভাবতে আদিপর্ব্ণি নৈলকগঠীষে ভাবতভাবদীপে ষডশীতিতমোহধ্যাযঃ 1৮৬] 

2৩ 

সুব্যক্তমিতি। গোত্রপ্রবর্কোহপি তপসা ব্রাঙ্গণোহপি জাঁতিতঃ ক্ষত্রিয এব বিশ্বামিত্র 

মহাবাজ! আমি নিজেব পিতাকে জানি না বলিষা কণ্বকেই পিতা 
বলিযা মনে কবি। আমি আমাব জন্মবৃত্তান্ত যেমন শুনিয়াছিলাম, আপনাব 

নিকট এই তেমনই বলিলাম” ॥১৯ 

ছুম্মস্ত বলিলেন__“কল্যাণি ! ভুমি যে ঝপ বলিতেছ, তাহাতে নুস্পটই 

বুঝা যাইতেছে যে, তুমি ক্ষত্রিয়েব কন্তা। অতএব সুন্দবি! তুমি আমাব 
ভীর্যা হও; বল তোমার কি করিব 0১1 

* “--অগ্ততিতমোহ্ধ্যাযঠ, **দিসপ্ততিতমোহধ্যায£ **তত্রিনবতিতনোহধ্যাবঃ ইতি 
পাঁঠীন্তবাণি। 



১০০৪ মহাভাবতে আঁদি- 

সবর্ণমালাং বাঁসাংসি কুগুলে পরিহাটিকে | 
নাঁনাপত্তনজে শুভ্রে মণিবত্বে চ শোভনে ॥২॥ 

আহ্বামি তবাগ্ঠাহং নিক্ষাঁদীন্যজিনানি চ। 
সর্ববং বাজ্যং ত্ববাস্ভাস্ত ভার্ষ্যা মে ভব শোভনে ! ॥৩॥ (যুগ্নিকম্) 
গান্ধারধরধেণ চ মাং ভীরু ! বিবাহেনৈহি সুন্দরি !। 
বিবাহানাং হি রন্তোরু ! গান্ধবর্ঝ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ॥৪॥ 

শকুন্তলোবাচ। 

ফলাহীবো৷ গতো৷ রাজন্! পিতা মে ইত আঁশ্রমাণু। 
মুহূর্তং সম্প্রতীক্ষম্ব স মাং তৃভ্যং প্রদাস্ততি ॥৫॥ 
পিতা হি মে প্রভুমিত্যং দৈবতং পবমং মম । 
যন্মৈ মাং দাস্ততি পিতা স মে তর্তা ভবিব্যতি ॥৬| 

ভাবতকৌমুদী... 
প্রনোভষতি স্বর্ণোতি। পবিগতানি হাঁটকানি ব্বর্ণানি ঘথোস্তে ্বর্ণমষে ইত্যর্থঃ | নানাপত্তনজে 

অনেকদেশজাতে, শুতে নির্মলে। নিষ্ধাদীনি উবোভূষণাদীনি ভূষণাঁনি, অজিনানি 
কষসগ! দিচম্মীণি, তবার্থে আহ্বামি আনিযামি ॥২_-৩। 

ন্ দীনাভাবে বিবাহাসম্তব, বিবাহাসম্ভবে চ কুতো ভার্ধ্যাত্মিত্যাহ-_গান্র্ধণেতি। 
এহি প্রাপ্হি। শ্রেষ্ট: ক্ষত্রিষপক্ষে। "গানঃ সমযান্মিথ» ইতি স্মৃেকধররবিবাহে 
দাণানাবন্যকতেতি ভাবঃ ॥8| 

ফলেতি। ঘলাস্গাহবতীতি ফলাহাবঃ ফলাহবার্থীত্র্ঘ, পিতা কঞ্চ ॥৫| 
পিতেতি। নিত্যং সর্বদা। অতএব তদম্নমতিং বিনা গান্ধর্ববিবাহোহপি ন তবিতু- 

মতীতি ভাবঃ ৬ 

ভাবতভাবদীপঃ 
ইতি তাবঃ। ইত উর্ং বা ভন্ত ব্রাক্মণত্বমিতি কল্পাম্॥১--৩। গান্ধর্ক্বো বরবধ্বোবৈক- বি! জোপাব হাক, নানাবিধ বহুবার ছুইটা কুল, 
শানাদেশীয় নির্দোষ এবং সুন্দৰ মণি ও বড, বক্ষের ভূষণ এবং নানাবিধ 
সুগচ্ম--এইগুলি এখনই তোমাৰ জন্ত আনিতেছি, আর আজ হইতে আমার 
সমত্ত বাঁজ্য তোমাৰ হউক ; তুমি আমার ভা্য। হও ।২__৩| 

সুন্দবি! তুমি গান্ধবর্ব বিবাহ অনুসাবে আমাকে গ্রহণ কব। কেন না, 
কষতরিয়েৰ পক্ষে গান্ধবর্ব বিবাহই আট প্রকার বিবাহে মধ্যে শ্রেষ্ট” 18॥ 

শরুস্তলা বলিলেন--“মহক্বাজ! আমার পিতা ফল আহরণ করিবাঁব জন্ত এই আশ্রম হইতে গিয়াছেন; জুতবাং আঁপনি একটু কাল অপেক্ষা ককন; 
তিনি আসিয়াই আমাকে আপনাব হস্তে দান করিবেন ॥৫ 



পর্ববণি সপ্তাশীতিতমোহ্ধ্যাবঃ | ৪ 

পিতা রক্ষতি কৌযাবে ভর্তা বক্ষতি বৌবনে। 

পুত্রস্ত স্থাবিবে ভাবে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্যমহতি ॥৭ 
অমন্যমানা রাজেন্দ্র । পিতরং মে তপস্থিনমূ। 
অধর্থেণ হি ধন্মিষ্ট। কথং ববমুপান্মহে ॥৮॥ 

দুস্ম্ত উবাচ । 

মা মৈবং বদ কল্যাণি! তপোরাশিং দমাত্বক্ । 
শকুন্তলোবাঁচ। 

মন্যুপ্রহরণ! বিপ্রা ন বিপ্রাঃ শস্ত্রপাঁণবঃ ॥৯॥ 

মন্যুনা দ্বস্তি তে শব্রুন্ বজেণেন্্র ইবাস্থুরান্। 
আগ্রির্দহতি তেজোভিঃ সূর্ধ্যো দহতি রে ॥১০| 
বাজা দহতি দণ্ডেন ভ্রাজ্ণো মন্যুনা 

ক্রোধিতা মন্যুনা ুস্তি ৪৬ ॥১১॥ (বুগাকণ্) ২ 

৮৬ ভাঁবতকৌমুদী 
অথ তথাপি স্বা্ত্যমবলঘ্য আত্মার্পনং ক্রিঘতীমিত্যাহ--পিতেতি। কৌমালে বিবাহাৎ 

না ইতি। অধর্মেণ পিতা বক্ষতীত্যাদিপূর্ববোক্তব্যতিক্রমাদিতি ভাবঃ 1৮] 
মেতি। দমাত্মকম্ ইন্ড্রিষদ্মনশীলম্। তেন চ তন্তাতিক্রমেহপি দৃত্যনস্থব ইতি ভাল । 

ম্যঃ ক্রোধ এব প্রহবণমন্ত্র, যেষাং তে। তেন চান্ঠায্যাচবণীন্তন্ত ক্রোধে জাতে মম লাগি 

নিস্তার ইত্যাশযঃ || 
মন্্যনেতি। তে বিপ্রাঃ, মন্ানা ক্রোধেন। ক্রোধিতাঃ সগতর্রোধ। বিগ্রাঃ 1১০7১21 

আমাব পিতা সর্বদাই আমাব নিয়ন্তা এবং পবন দেবতা, স্ভলাং 

তিনি আমাকে ধাহাব হন্তে দীন কবিবেন, তিনিই আমাঁব ভর্ভা হইবেন 1৬] 

বিবাহে পুর্বে পিতা রক্ষা কবেন, যৌবনকাঁলে ভর্তা বন্দা বাদেন এন 

বৃদ্ধকীলে পুত্র বক্ষা কবে; স্ৃতবাং স্ত্রীলোক কৌন জনেই, স্বনছ্থতা অব্লহন 

কবিতে পাঁবে না ॥ণ॥ 

ধান্মিক মহাবাজ! আমাৰ তপম্বী পিতাকে আমি আগ্রা শন্বি। 

অধর্মোব অনুসরণপূর্ববক কি কবি পতি স্বীকাৰ কবি ?” | 

ছুগ্মন্ত বলিলেন-_“না, না, কল্যাণি। ভুমি এপ লিও লা ও হোল 
পিতা ত মহাতপন্থী এবং ইন্রিঘদননশীল।” শবুস্লা বলিলেন-- বর্ণ 
টি ভাতার জাবির 

ইন যেমন বদ দ্বাবা অব বধ মং ন্ঘি। থাকেন, নতিলো তাত তাত 

__ ইত্ম যেমন 
বজ দাবা অন্ুব 

বধ কবিষা। থীকেন, 
তাল ভেদ কে 

* যটগ্লোকাদারভ্য যট্যোকা: কতিপবপুন্তকে ন চৃকছে। 



১৪০৬ মহাভাবতে আদি- 

দুম্মস্ত উবাচ । 

ইচ্ছামি তাং বরাবোহে ! ভজমানামনিন্দিতে !| 
তবদর্থ, মাং স্থিতং বিদ্ধি তর্গতং হি মনো মম ॥১২॥ 

আত্মনো বন্ধুবাত্বৈব গতিরাত্বৈব চাত্বনঃ | 
আত্মনৈবাত্মনো দানং কর্তৃমর্সি ধর্মতঃ ॥১৩। 
অহ্টাবেব সমাসেন বিবাঁহা ধর্মীতঃ স্মৃতাঃ। 
ত্রা্মো দৈবন্তথৈবার্ষঃ গ্রা্জাপত্যন্তথান্থরঃ ॥১৪॥ 
গীন্ধর্ধেৰ! রাক্ষণশ্চৈব পৈশাচশ্চাঙ্টমঃ স্মৃতঃ | 
তেষাং ধর্মান্ বথাপুর্বং মনুঃ স্বায়স্ুবোহব্রবীৎ ॥১৫॥ (বুগ্কম্) 

কি শা 

ভারতকৌমুদী 
ইচ্ছামীতি। হি যন্মাথ। ত্দর্থমেবাকুলত্বঁ পিতৃক্রোধং সম্তাব্যাপি মাং ভজেতি ভাঁবঃ 1১২1 
অথ স্থাত্্যাবলনে প্পিতা বঙ্ঘতি কৌমারে” ইত্যার্দিশীত্রবিবোধ ইত্যাহ--আত্মন 

ইতি। গতিরুপাষঃ। তত্র পিতৃপদৎ ন্বকর্তব্যবিবোধিগুরুজনপবম্1 বস্ত্র বি্ষষে ন 
বিবোধী ভবিহ্যতীত্যাশযঃ ॥১৩| 

নন বিবাহো নাম কতিবিধঃ, যেন গান্ধর্বমপি তত্রান্তর্ভাবযসীত্যাহ--অষ্টাবিতি | মানেন 

সংক্ষেপেণ, নামমাত্রোনেখাদিত্যাশষঃ। যথাপূর্বং পূর্বানুক্রমেণ, ধর্মান্ প্রকারান্ লঙ্গণা- 
ভাঁবতভাবদীপঃ ৃ 

মত্যেন কৃতঃ18| ফলাহারঃ ফলান্যাহত্ূং গতঃ॥৫--১২| “ন স্ত্রী স্বাতত্তামর্তি” ইতি 
স্তাযবিবৌধমাশস্ব্যাহ_-আত্মন ইতি 1১৩] পূর্ব্বোনতগান্বব্ববিবাহন্ত কর্তব্তাঁং বন্তুং বিবাহ- 
তেদানাহ--অষ্টাবিতি। ত্রা্ষঃ অলঙ্কৃত্য কন্যাদীনম্। তদ্বদেব যঙ্জান্তে খত্বিজে দানং 
দৈধঃ। সহোভৌ ধর্শং চবতামিতি বৃদ্ধা দানং প্রাজাপত্যঃ ৷ ব্বাদ্গোমিথুনং ততবং 
গৃহীত্বা। দীনমার্ষঃ। ব্হধনং গৃহীত্বা দানমীন্তবঃ 1১৪। গান্ধর্কে! ব্যাখ্যত:। সুপ্তাং গ্রম্াং 
বা অপহরে স পৈশাচঃ। হত্বা ভিত্বা চ শীর্ধাণি রুদতীং রুদভ্যে। হবেৎ স রাক্ষসঃ। 
দাবা শত্রু বধ করেন। অগ্নি তেজ দ্বারা দগ্ধ করেন, সুধ্য রশ্মি বারা দগ্ধ 
কবেশ এবং রাজা দণ্ড দাবা দগ্ধ কবেন॥ আব ত্রান্ষণ ক্রোধ ছারা দগ্ধ করিয়া 
থাঁকেন। তাই বলিতেছি যে, ইন্দ্র যেমন বন দ্বাবা অনুর বধ কবেন, 
ব্রাহ্মণ তেমন ক্রোধ দ্বারা শত্রু বধ করিয়া থাকেন” ॥১০--১৩ 

ত্বত্ত বলিলেন-্ুন্দবি! আমাৰ ইচ্ছা যে, তুমি আমাকে ভজন 
কর। কেন না, আমি তোমাৰ জন্যই এখাঁনে রহিঘাছি এবং আমাব মন 
তোমার জন্যই আকুল হইয়াছে ॥১২॥ 

দেখনিজেই নিজেব বন্ধু এবং নিজেই নিজে গতি; স্ৃতবাং তুমি 
ধর্মী অনুদাবে নিজেই নিজকে দান করিতে পাব ॥১৩। 





১০০৮ - আহাঁভীরতে - আঁদি- 

গান্ধর্ববরাক্ষসৌ ক্ষত্রে ধন্দ্্যী তৌ মা বিশম্বিথাঃ | 

পুথথা যদি বা মিশ্র কর্তব্যো নাত্র সংশয়ঃ ॥১৯। 
সা তং মম সকামস্ত সকামা ব্রবিনী | 
গীন্ধবরণ বিবাহেন ভার্ধ্য। ভবিতুমহ্সি ॥২০।॥ 

শকুস্তলোবাচ। 

যদি ধর্মপথন্তেষ যদি চাত্বা গ্রভূর্মম | 
প্রদানে পৌববশ্েষ্ঠ ! শুণু মে সময়ং প্রভো ! ॥২১। 
সত্যং মে প্রতিজানীহি বথা বক্ষ্যাম্যহং রহঃ | 

ময়ি জায়েত ঘঃ পুত্র স ভবেত্দনন্তরঃ ॥২২॥ 

্গ্রহণীৎ '“তৎ দেশং পতিতং মন্যে ত্রান্তে শুক্রবিক্রধী” ইতি নিন্দীশ্রবণাৎ ; আন্মব- 

নিষেধো ত্রা্ষণপক্ষ এব “যডানুপূর্বযা কষত্রস্ত” ইত্যাদিনা ক্ষত্রাদৌ তদ্দিধানা1। পৈশাচ- 
নিষেধস্ত সর্ধ্রেঘেব, কেব্লববকামমৃলকত্তেন সর্বাধমত্বা্ গণনন্ত সম্তবপবত্বাৎ্ 1১৮ 

নিফর্ষমাহ--গান্বর্ষতি। মা বিশঙ্ষিথা অত্রাধন্নাশস্কাৎ মা কার্বা:, শাঙ্জান্সাবিত্বাৎ। প্র 
অসম্বীণৌঁ” মিশর সঙ্বীণোঁ। কেব্লান্যোন্তানবাগাদ্গান্ধবর্ং অসম্ীর্ণঃ। যথাঁধমের 
শকুন্তলাবিবাহঃ। কেবলযুন্ধহবণাচ্চি বাঁক্ষমোহমন্থীর্ণ:। যথা--অশ্বাদীনাং বিবাহঃ। 
গান্ষর্ববাক্ষসৌভত্বমিশ্রবিবাহস্ত সুভিদ্রাযাঃ 1১৯॥ 

সেতি। শকামন্ত সকামেত্যুভযোগাঁন্বর্ববিবাহপ্রযোজকপবস্পরাহ্থবাগপ্রবর্শনীর্মুক্তম্। 

শকুন্তলাষাঁঃ সকামত্বত্ত বোমাঞচাদিদর্শনদন্মিতম্॥২০। 

রি ১১১১645ত 
ত্রাণ কখনও আন্ুব বিবাহ কবিবেন নাঃ আব ত্রান্মণাঁদি সকল বর্ণ ই 

কখনও পৈণাচ বিবাহ কবিবেন না। এই বিধান আন্ুসাঁবেই সকলে বিবাহ 

কবিবেন ; কেন না, ইহাই ধর্মেব পদ্ধতি ॥১৮ মা 
ক্ষত্রিয়েব পক্ষে খাঁটি গান্ববর্ব বিবাহ, বা খাঁটি রাক্ষস বিবাহ, অথবা গান্ধবরব- 

রাক্ষমু উভষলক্ষণ মিশ্রিত বিবাহ ধর্মমসঙ্গত বলিয়া কর্তব্য ; স্থৃতরাঁং এবিষযে 
তুমি কোন আশঙ্কা কবিও না; কেন না, এবিষয়ে কোন্ সন্দেহ নাই ॥১৯। 

তোমাৰ প্রতি আমার অন্ুবাগ জন্মিয়াছে, আবার আমার প্রতিও 
তোমাৰ অন্ুবাগ হইয়াছে; সুতরাং তুমি গান্বরর্ববিবাহ অনুসাবে আমাব 
ভা্য। হইতে পাব” ॥২০॥ ৫ | 

শকুন্তলা বলিলেন-_“পৌববস্রেষ্ঠ | যদি ইহা ধর্দসঙ্গত হয় এবং আমি 
যদ্দ আমাকে দান কবিতে সমর্থ হই, ১0১88898-, 

(২২), মম জীয়েত-*। 





৯০ ৯০ মহাভারতে আঁদি- 

প্রেষয়িয্যে তবার্থায় বাহিনীং চতুরঙ্গিণীম্। 
তয় ত্বাং নায়রিষ্যামি নিবাসং স্বং শুচিন্মিতে ! ॥২৭| 

ইতি তন্তাঁঃ প্রতিশ্রুত্য স নৃপো৷ জনমেজয় ! | 
মনসা চিন্তয়ন্ গ্রায়াণ কাশ্যপং প্রতি পাধিবঃ 1২৮ 

তবাংস্তপনা যুক্তঃ শ্রুত্বা কিন্নু করিস্যতি ৷ 

এবং সঞ্চিন্তয়ন্েব প্রবিবেশ স্বকং পুবম্ 1২৯॥ 

ততো মুহূর্তে যাতে তু কথৌহপ্যাশ্রমমাগম্। 

শকুত্তলা চ পিতরং হ্রিয়া নোপ্জগাম তম্ ॥৩০॥ 

বিজ্ঞায়াথ চ তাং কঞ্ধে দিব্যঙ্ঞীনো মহাতপাঃ | 

উবাচ ভগবান্ গ্রীতঃ পশ্ঠন্ দিব্যেন চক্ুষা ॥৩১] 

ভাঁবতকৌমুদী 
প্রেষষিস্ত ইতি। বাঁহিনীং সেনাম। তমা বাহিন্যা। নিবাসং রাজপ্রাসাদম্ 1২৭ 
ইতীতি। নৃপঃ প্রজাপালকঃ; পাঁথিবো বাজা। কাশ্যপং কথম্॥২৮। 

ভগবাঁনিতি। ভগবান্ তপোমাহীত্যবীন্ বঞ্চ ৷ কিমনিষ্টস )২৯। 

তত ইতি। হ্যা! লক্জয়া, নোপজগাম অন্যান্যদিনবদিত্যাশধঃ ॥৩৭| 

বিজ্ঞায়েতি। দিব্যেন অলৌকিকেন, চক্ষ্ষাঁ, জ্ঞানেন পশ্যন্ সর্বব বৃত্তান্তং জীনন্ ৩১1 

কাবণ, তুমি রাজধানীতেই বাঁস কবিবার যোগ্য; নিতথ্থিনি! তোমাকে 
আমি ইহা সত্য বলিতেছি।৮ এই কথা বলিষা বাঁজা গান্বর্ববিধানে শকুস্তলার 

পাণিগ্রহণ কবিলেন ; এবং তাহার সহিত সহবাঁস করিলেন ; তাহাব পবে ম্বাইবার 
সময়ে শকুস্তলার বিশ্বাস জন্মাইয়া বার বার এই কথা! বলিলেন-_- ॥২৫--২৬ 

“্ুন্দবি! তোঁমার জন্য চতুরর্সিণী সেন! প্রেবণ করিব এবং তাহা বাব! 
তোমাকে আপন রাঁজভবনে লইয়া যাইব” ॥২৭॥ 

মহারাজ জনমেজয়! রাজা ছুম্বস্ত শকুত্তলার নিকট এইবপ প্রতিজ্ঞা 
কবি! মনে মনে কণ্ধমুনিব বিষয় ভাবিতে থাকিয়া, প্রস্থান কবিলেন ॥২৮॥ 

মহাতপন্থী কণ্ধমুনি এই বৃত্তান্ত শুনিয়া কি করিবেন-_এইরূপ চিন্তা করিতে 
কবিতে, রাজ! আপন রাজধানীতে যাইয়া প্রবেশ করিলেন ॥২৯। 

তাহাৰ পৰ কিছুকাল অতীত হইলে, কথ আশ্রমে আসিলেন ; শকুস্তলাও 
লঙ্জীয় তাহার নিকট গেলেন না ॥৩০1 

তাহাৰ পরব, মহাতপন্বী ও দিব্যজ্ঞানী কথ শবুস্তলার বিষয় বুঝিতে 

ুহ্ত্যাতে তক্মিপ্ত'** | ইতঃ পবং বহবঃ গ্লোকা দাপ্গিশীত্যপুস্তকে অধিকা 

পানি জ 



পর্ধবণি সপ্তাশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ১০১১ 

তুয়াগ্ধ ভব্দ্রে। রহসি মামনাদৃত্য ৫ কৃতঃ। 
পুংসা সহ সমাযোগে! ন স ধরন্মোপঘাতকঃ ॥৩২॥ 
ক্ষত্রিযস্ত হি গান্র্বেবো বিবাহঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে। 
সকামায়াঃ সকামেন নির্মন্ত্রো রহসি ন্মৃতঃ ॥৩৩| 
ধন্মাত্মা চ মহাত্মা চ হুম্বত্তঃ পুরুষোভমঃ | 
অভ্যগচ্ছঃ পতিং ষং ত্বং ভজমানং শকুন্তলে ৷ ॥৩৪॥ 

মহাত্মা জনিতা লোকে পুত্রস্তব মহাবলঃ। 
য ইমাং সাগরাপাঙীং কৃসাঁং ভোক্ষ্যতি যেদিনীম্ ॥৩৫] 
পবধ্াভিপ্রয়তস্ত চক্রং তম্ত মহাত্বনঃ 

ভবিষ্যত্যপ্রতিহতং সততং চক্রবর্তিনঃ ॥৩৬॥ 
পপ সি শপ শপ ০০০০ 

ত্বযেতি। মমান্থমতেবগ্রহণমেবানাদবণমিতি ভাব । সমাযোগঃ সঙ্গম: 1৩২। 
কথং ন ধর্ধোপঘাতক ইত্যাহ--ক্ষত্রিযস্তেতি। হি যন্মাৎ। সকামেন পুংসা কৃত: ॥৩৩ 
বর্মাত্মেতি। মহাঁত্বা উদীবচেতাঃ। অভ্যগচ্ছঃ অঙ্গীকৃতবানসি 1৩৪॥ 

মহাজ্সেতি। জনিতা ভবিস্যাতি। সাগবাপাঙ্গীং সমূত্রপ্রান্তাম্ 1৩৫। 
পবমিতি। কিঞ্চেতি চার্থঃ। পবং শক্রমূ, অভিপ্রযাঁতন্ত আক্রমিতুং গতন্ত, মহাত্মন 

উদীবহায়স্য, চক্রবন্তিন: সার্ববভৌমস্ত, তন্ত তুৎপুত্রস্ত, চক্ং নৈন্যম, সততম্ অপ্রভিহতং 
শক্রভিরবাঁধিতং ভবিস্তাতি। "চক্রং সৈশ্বথাঙ্গযোঃ” ইতি বিশ্বঃ 1৩৬] 

ভাব্তভাবদীপঃ 
তয়া বাহিহ্যা ॥২৭---৩৫। পবং শক্রমূ। চক্রং সৈন্যম। "চক্র; কোকে পুমান্ ক্ীঝঃ বরে 

সৈশ্তরথাঙ্ঈযোঃ* ইতি মেদিনী। ইদমেব চক্রবত্তিশবপ্রবৃত্তিনিমিত্তম্॥৩৬--৪০। 
ইতি শ্রীয়হাভাবতে আঁদিপর্ব্ণি নৈলক্ঠীযে ভাবতভাব্দীপে সপ্তাশীতিতমোহধ্যাযঃ ৮৭ 

“কল্যাণি! তুমি আমাব অনুমতি না নিয়া আজ নির্জনে যে পুকবসংর্গ 

কবিষাছ, তাহা৷ তোমাৰ ধর্মনাশক হর নাই ॥৩২॥ 
কেন না, কামী পুকৰ নিজ্নে বিনা মন্ত্রে কামার্ত বমণীব যে পাণিগ্রহণ 

কবে, তাহাকেই গান্ধবর্ধ বিবাহ বলে? ক্ষপ্রিয়েব পক্ষে সেই বিবাহই শ্রেষ্ঠ ॥৩৩1 

শকুত্তলা ! তুমি, যে অনুবক্ত পুককে পতি বলির স্বীকাব কবিরাছ' 

তিনি ধাশ্মিক, উদাবচেতা এবং পুকবশ্রেসঠ দন্ত ॥৩৪। 
জগতে সর্বাপেক্ষা বলবান্ এবং উদাবচেতা তোমার একটা পুত্র জহ্মিবে, 

সে এই সসাগব! ধবিত্রীব অধীশ্বব হইবে ॥5৫| 
তোমার সেই সম্রাট পুত্র শত্রুকে আক্রদণ কবিবাঁৰ ভন্য প্রস্থান ক'লে, 

তাহাৰ সৈম্গণকে কখনও'কেহ প্রতিহত কবিতে পীবিবে না”॥৩৬| 



৯০১২, মহাঁভাবতে 

ততঃ প্রক্ষাল্য পাঁদৌ সা বিশ্রান্তং মুনিমব্রবীৎ | 

বিনিধায ততো ভাবং সন্নিধাষ ফলাঁনি চ ॥৩৭॥ 
শকুস্তলোবাচ । 

মযা পতিরুঁতো বাজ ভুয্মস্তঃ পুকষোত্ম্। 
তন্মৈ সসচিবায় তং প্রসাদং কর্তমর্থসি ॥৩৮| 

কথ্থ উবাচ। 

প্রসন্ন এব তস্তাহ্ং ত্বুকৃতে বর্বণিনী ! | 
গৃহাণ চ ববং মত্তস্ত্ং শুভে ! যদ্রভীপ্সিতম্ ॥৩৯॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 

ততো ধন্রিষ্ঠতাং বত্রে বাজ্যাচ্চাম্থলনং তথা । 
শকুন্তলা! পৌববাণাং ছুক্সন্তহিতকা ম্যয়! ॥৪০॥ 

ইতি ব্রীমহাভাঁবতে শতপাহজ্যাং সংহিতাযাং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ববণি 
সম্ভবে শাকুন্তলে সপ্তাশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ *% 

তত ইতি। ততঃ সা শকুন্তলা, ততঃ কঙ্বন্ধাৎ, ভাঁবং সমিৎকুশবাঁশিম্, বিনিধাঁষ ভূমৌ 
সংস্থাপ্য, ফলানি চ ভূমৌ সন্নিধাষ, তন্ত পাদ প্রক্ষাল্য, বিশ্রীন্তং তং মুনিমব্রবীৎ্ 1৩৭ 

মষেতি। প্রসাদমন্গ্রহম। মন্মতেনৈব মত্সঙ্গমকবণাদিত্যাশযঃ ॥৩৮| 
প্রসন্ন ইতি । ত্বৎকৃতে ত্বন্নিমিত্তে। মত্তো মম সকাশাৎ ॥৩৯| 

তত ইতি। ব্যাপকহিতববণে ব্যাঁপ্যহিতব্বণং স্বত এব সিদ্ধমিতি ভাঁবঃ ॥৪০| 
ইতি মহাঁমহোৌপাধ্যাধ-ভাঁবতাচাধ্য-শ্রীহবিদীসসিদ্ধান্তবাগীশভট্াচার্ধ্যবিবচিতাধাং মহাঁভাবত- 
___ টীকাঁষাং তাবতকৌমুদীসমাধ্যাযামাদিপর্বণি সম্ভবে সপ্তাণীতিতমোহধ্যাফঃ॥০| 

তাহাব পব, পরুদ্লা মহধি কথেব বধ হইতে লি কুশ ওল 
নামাইযা বাখিয়া, তাহা চবণযুগল প্রক্ষালন কবিষা দিলেন; পবে তিনি 
বিশ্রাম কৰিলে, তীহাঁকে বলিলেন ॥৩৭॥ 

শকুন্তলা বলিলেন_“আমি ইচ্ছাপুর্রবক পুকষশ্রেষ্ঠ ছুম্মস্ত বাজাঁকে পতিত্বে ববণ 
কবিবাছি, অতএব আপনি, মন্ত্রী দিগেব সহিত তীহাঁৰ প্রতি অনুগ্রহ ককন” ॥৩৮। 

কথ বলিলেন--“শকুত্তলা! আমি তোমাব জন্য ছুম্মন্তেব প্রতি প্রসন্নই 
আঁছি। অতএব কল্যাণি! তোমাৰ যাহা আভীষ্ট, তেমন বর আমাব নিকট 
হইতে গ্রহণ কব” ॥৩৯॥ 

বৈশম্পাষন, বলিলেন-_তাহাঁব পর, শকুন্তলা ছুম্মন্তেব হিত কামন! কবিযা, 
পৃকবংশেবই ধাশ্মিকতা এবং চিবস্থাধী রাজত্ব বব লইলেন ॥৪০॥ 

*. “একসপগ্ততিতমৌহধ্যাধ:, “**ত্রিসগ্ততিতমোহ্ধ্যা£, ** চতুর্নবতিতমৌহধ্যাঘঃ ইতি 
পাঠভেদোঃ। 



অষ্টাশীতিতমোইধ্যায়ঃ1& 

বৈশম্পায়ন উবাঁচ। 
প্রতিজ্ঞা তু চুম্মন্তে প্রতিবাতে শকুন্তলা । 
অমূত গর্ভং বামোবঃ কুমাবমমিতৌজসম্ ॥১| 
রঘু বর্ষেষু পুর্ণেধু দীপতানলসমন্থাতি্ | 

রূপৌদার্ধ্যগুণোপেতং উজ ৷ |২ (বুগকম্ 

জাতকর্মাদিসংস্কাবং কঞ্চ 'পুণ্যকৃতীং ববঃ 

বিধিব কাব্যামাস ব্ধমানস্ত ধীমতঃ ॥৩॥ 
দন্তৈঃ শুবৈঃ শিখবিভিঃ সিংহসংহননো যহাঁন্। 
চক্রান্ষিতকবঃ শ্রীমান্ মহামৃর্দা মহাবলঃ ৪ 

৬ ও শপ আপ | জক ্ 

ভাবতকৌমুদী 
প্রতিজ্ঞষেতি। হে জনমেজয। 55572 

অবধিযু ত্রিষু বর্ষেষু পুর্ণেযু মতস্থ, বামোরঃ হুন্দবোকৰঘ! শবুন্তলা, কপহ্থ দৌনন্ন 
উঁদার্যেণ মহত্বেন গুণ উৎকর্ষক্বেন উপেতং পবমস্ন্দবমিত্যর্ঘ, দীপ্তানলসমছ্যাতিন্, 'জতএ 
অমিতৌজসম্ অসাধাবণতেজন্কম, দৌন্ত্তিং ছুন্নন্তাপত্যভূতম্, কুমাবং তদাজুকং গর্ভদ্ 
অস্থত। দৃগ্ঠতে হি প্রাষেণ মহাঁপুকষাণাং দীর্ঘকালমেব গর্ভে বাঁসঃ শুকবামনাদিব1১--২? 

জীতেতি। বর্ধমানস্ত তম্য শকুন্তলাপুত্রস্ত। কাঁব্যামাস চকাব, স্বার্থে ই, ৩: 
দৃত্তৈবিতি। শিখবিভিঃ কুক্াটগ্রঃ শুক্োর্তৈবিশি্ং, সিংহস্তেব ঢং সংহলনং শহীদ 

যস্ত অঃ, "গাত্তং বপুঃ সংহননম্” ইত্যমবং, মহান্ দীর্ঘঃ, চক্রে চত্রচিহেন শত বড 

যন্ত অঃ, শ্রীমান্ কান্ডতিমান্, মহামৃর্ধা বিশালমন্তকঃ | মহাপুরুব্দশমেতখ। দেবণর্ভতো ড8557888581757855588158587585175855 52855 

বৈশম্পাঘন বলিলেন__মহাঁবাঁজ জনমেজয়! ছুদ্ন্ত পূর্বোবগে প্রতিছা 
কবিয়া চলিয়া গেলে, তদবধি পুব! তিন বসব অতীত হইলে; শকুস্তলা পবন 

একটি পুত্র প্রসব কবিলেন; সেই ছুঘ্তনন্দনের কান্তি গুজলিত অন্রিব হা 

উজ্জল ছিল এবং তাহাব শবীবেব তে তজও অসাধাঁবণ ছিল 1১--২ 

ধাম্সিকশ্রেষ্ঠ কথ যথাবিধাঁনে দেই বৃদ্ধিশীল বালকণটাব ভাতক্াদি মাল 
কবিলেন।৩| 

ক্রমে সেই বালকটাব লুপ্ম সুক্ষ শুত্রবর্ণ দন্ত ভছ্িল- শুলিল ছি হেল হাল 

দুঢ হইযা উঠিল, আকৃতি দীর্ঘ হইতে লাগিল, ই পুত 

* অস্নিধ্যামে দা্িণীভাপু্তকাদৌ নানাবিধা বিশৃখলি। অধিহিত ও ই ২ছি | 



১০১৪ মহাভাবতে আদি- 

কুমারো৷ দেবগর্ভাভঃ স তত্রাণ্ড ব্যবর্ধত। 
ধড়বর্ধ এব বালঃ স কণাশ্রমপদং প্রতি ॥৫॥ 

সিংহব্যাস্ান্ বরাহীংশ্চ মহ্ষাংশ্চ গজাংস্তথ। | 

ববন্ধ বৃক্ষে বলবাঁনাশ্রমস্ত সমীপতঃ ॥৬॥ (বিশেষ্কম্) 

আরুহন্ দময়ংশ্চৈব ভ্রীড়ংশ্চ পরিধাবতি। 
ততোহস্ত নাম চত্ুত্তে কথাশ্রমনিবাঁসিনঃ ॥৭॥ 
অস্তবয়ং সর্ববদমনঃ সর্ব্ং হি দময়ত্যয়ম্। 

স সর্ববদমনো নাষ কুমারঃ সমপগ্ত ॥৮॥ 

বিক্রমেণৌজসা চৈব বলেন চ সমন্বিতঃ। 

তং কুমারি কর্ম চাস্াতিমানুষম্॥৯॥ 

সময়ো যৌবরাজ্যাযেত্যত্রবীচ্চ শকুস্তলামৃ। 
তস্ত তদ্বলমাজ্ঞায় কথঃ শিশ্যান্ুবাচ হ ॥১০| (ুগ্বাকম্), 

দেববালকতুল্যঃ, স কুমাঁবঃ তত্র কামে । কণ্ধশ্রমপদং প্রতি তশ্সিন্নেব কর্মে, যড্ব্য 
এব বলবান্ সন, স বালঃ। লমীপতঃ সমীপে ॥৪--৬| 

আকুহঙ্সিতি। বৃক্ষার্দীবারুহন্, সিংহাদীন্ দমধন্, ব্যাপ্রার্দিভিঃ সহ জীড়ংস্চ 1৭ 
কিং নাম চক্রুবিত্যাহ--অন্থিতি। সর্ববং সিংহাদিজন্ম। সমপদ্ধত সঙাতঃ 1৮1 
বিক্রমেণেতি। বিক্রমেণ মহোৎসাহেন, ওজসা কান্ত, বলেন শবীবশজ্যা' চ সমন্বিতো- 

হভবদ্দিতি শেষঃ| খধি: কঞ্চ | তত্ত সর্ধবদমন্ত ॥৯--+১০| 

ভীবতভাবদীপঃ 
প্রতিজ্ঞাযেতি 1১--৮| বিক্রমঃ পবাভিভবসামর্থাম। ওজঃ কান্তি: । বলং শাবীবম্ 

বলবান্ হইতে লাগিল; এইভাবে সেই বালকটী কথ্েব আশ্রমেই বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল; ক্রমে ছয় বংসব বয়স হইল, তখনই সে বিশেষ বলবান্ হইল। তাই 
সে তখন সিংহ, ব্যান, ববাহ, মহিষ ও হাঁতী ধরিয়া আনিয়া আশ্রমের 
নিকটবর্তী বৃক্ষে বাঁধিয়া রাখিত ॥৪__৬। 

আবাব, কখনও সে বৃক্ষে বা পর্বতে আরোহণ করিত, কখনও সিংহ- 
প্রভৃতি জন্তকে ধবিয়া আনিয়া নির্যাতন কবিত, কখনও বা ব্যান্রপ্রভৃতি 
জন্তব সহিত খেলা কবিতে করিতে দৌড়াইত। এই জন্ত আশ্রমবাসীরা তাহার 
নাম করিয়াছিলেন ॥॥ 

এই বালক যখন সকল জন্তকেই দমন কবে তখন ইহার নাম হউক 'দরবদমন?। 
ইহাতেই সেই কুমাবেব নাঁম হইল 'সর্ববদমন, ॥৮ 

(৮)-দময়ত্যসৌ।. - 
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শকুন্তলামিমামাশ্ড সহপুত্রীমিতো গৃহাৎ। 
ভরত প্রাপযতাগারং সর্ববলক্ষণপুজিতাম্ ॥১১॥ 
নাবীণাং চিববাসো হি বান্ধবেষু ন বোচতে | 
কীন্তিচাবিত্রধর্মদ্বস্তম্নানয়ত মা চিবম্ ॥১২।॥ 
তথেত্যুক্ত1 তু তে সর্বে প্রাতিষ্ঠন্ত মহৌজসঃ। 
শকুন্তলাং পুরক্কত্য সপুত্রাং গজসাহ্বয়ম্ ॥১৩৷ 
গৃহীত্বামবগর্ভাভং পুত্রং কমললোচনম্। 
আজগাম ততঃ সথক্রহুর্ন্তবিদিতাত্বনা ॥১৪॥ 
অভিষ্ত্য চ রাজানং বেদিত। চ প্রবেশিতা । 

সহ তেনৈৰ পুত্রেণ বাঁলার্কসমতেজসা ॥১৫1 

ভাবতকৌমুদী 
শকুস্তলামিতি। সর্ববলক্ষণপূজিতাঁম্ ইদানীমপি কীন্তিচাবিভ্রাদিভিঃ প্রশস্তাম্ 1১১] 

নারীণামিতি। অতএব শাকুস্তলনাটকেহপুযক্তম-_“সতীমপি জ্ঞাতিকুলৈকসংশ্রযাং জনোহ্হযথা 

ভতৃথিতীং বিশন্কতে।” মা চিরং বিলম্বং মা কাঁধ; 1১২1 

তথেতি। মহোৌঁজসো বিশেষব্্চধ্যতেজাশীলিনঃ করশিল্তাঃ ৷ গজসাহ্বযং হস্তিনাম্ 1১৩ 
গৃহীত্বেতি। আত্মনা স্ববপেণ দুম্মন্তেন বিদিতা৷ জাঁতপূর্ববা, সুত্র: শকুস্তলা ॥১৪| 

সে বালক ক্রমে উৎসাহ, তেজ ও শক্তিশালী হইয়া উঠিল। তাহাব 

অবস্থা, শক্তি ও অলৌকিক কার্যকলাপ দেখিয়া মহধি কথ শকুন্তলাকে 

'বলিলেন-_“ইহাব যুববাঁজ হইবার সময় আসিয়াছে” তাহাব পৰ শিশ্তগণকে 
বলিলেন-_1৯-_-১। 

“শি্যগ্রণ! তোমবা সর্ববপ্রকাৰে প্রশংসনীয়া এই শকুস্তলাকে পুত্রেব সহিত 
এই তপোবন হইতে ছুগ্া্তেব গৃহে রাখিয়া আইস ॥১১। 

কেন না, স্ত্রীলোক দীর্ঘকাল পিতৃগৃহে বাঁস কৰিলে, তাহা চবিত্র, ধর্মম ও 
যশ নষ্ট হুইবাঁব সম্ভব হয় ; সৃতবাঁং তাহা বন্ধুজনেব অভিপ্রেত নহে। অতএব 

তোমরা বিলম্ব কবিও না, সত্ব ইহাকে নিয়া যাঁও” ॥১২॥ 

“তাহাই হউক" এই কথা বলিয়। তেজন্ী শিশ্কগণ, পুত্রেব সহিত শকুত্তলাকে 
লইয়৷ হস্তিনানগরে প্রস্থান কবিলেন ॥১৩ 

তাহাব পর, ছুম্তবিদিতন্বভাঁবা শকুন্তলা পদ্মনবন ও দেববালকতুল্য পুত্রটাকে 

লইয়া হস্তিনাঁনগরে উপস্থিত হইলেন 1১৪ 

(১১) ইমীং শীঘ্র "*ভর্তে প্রীপযতাগ্ৈব** | (১৪)-"'দুন্ত, বিদিভাহুনাত, ছছ্গ- 

বিদিতাছনীৎ। 



১০১৬ " _ অহাভাবতে আদি- 

নিবেদয়িত্ব। তে সর্বেব আশ্রমং পুনবাগতাঃ। 

পুজযিত্বা যথান্যায়মত্রবীচ্চ শকুন্তলা । 

য়ং পুক্রস্তযা বাজন্! যৌববাজ্যেহভিযিচ্যতাম্ ॥১৬| 

তবয়া হায়ং স্থুতো রাজন্ ! মধ্যুত্পন্ঃ স্থরোপমঃ | 

যথাসময়মেতন্মিন্ বর্তত্ব পুরুষেশখবব । ॥১৭ 

যথা সমাগমে পুর্ববং কৃতঃ স সময়ন্ত্য়া । 

তং ম্মবন্ধ মহাভাগ ৷ কণ্বাশ্রমপদং প্রতি ॥১৮॥ 

সোহথ শ্রুত্বৈব তদ্বাক্যং তম্তা। রাজ। ম্মরন্নপি । 
অন্রবীন্ন ক্মবামীতি কস্ত ত্বং দুষ্টতাপসি ৷ ॥১৯ ক 

অভিন্যত্যেতি। দৌবাবিকৈঃ বাঁজানমভিম্থত্য শকুন্তলা বেদিতা জ্ঞাপিতা, পবঞ্চ তান 
মত্যা বালার্কসমতেজস৷ তেন পুত্রেণ সহৈব শকুন্তলা প্রবেশিতা 1১৫| 

নিবেদযিত্বেতি। তে কর্থশিল্তাঃ, নিবেদধিত্ব| ন্বগ্রস্থানং শকুন্তলাঘৈ বিজ্ঞাপ্য। শকুন্তলা 

চ বাজানং প্রণীমাদিন! যথান্তাষং পুজধিত্বা অব্রবীৎ। যট্পদমিদং পদ্ম্ ॥১৬| 
ত্বষেতি। সমযং স্বক্ৃতশপথমনতিক্রম্যেতি যথাসমযমূ। এতশ্রিন্ পুত্রে ॥১৭॥ 
যথেতি। কথাশ্রমপদং প্রতি তদীশ্রমে, সমাগমে তন্মিন্ মণ্সঙ্গমে, সম্ষঃ শপথঃ 1১৮| 

নইতি। অথ স বাজী, তন্তাঃ শকুন্তলাধাস্তদ্বাক্যং শ্রুত্বৈব সর্ববং বৃত্তীস্তং ম্মবন্নপি "ন 
ভাবতভাবদীপঃ 

ভি রড হটাত 21 
পবে দৌবাবিকগণ বাজাব নিকট যাইয়া শকুস্তলাব আগমন সংবাদ জানাইল 

এবং রাজাব অন্থমতিক্রমে নবোদিত স্ু্ধ্যতুল্যতেজন্বী সেই পুু্রটাৰব সহিতই 
শকুস্তলাকে প্রবেশ কবাইল ॥১৫॥ 

এদিকে কণ্শিষ্যেবা আপনাদের প্রস্থানেব বিষয় শকুন্তলাকে জানাইয়া 

পুনরায় আশ্রমে চলিয়া গেলেন। আব, শকুস্তলা রাজাৰ নিকট উপস্থিত হইয়া, 

বানিষমে তাহাকে অভিবাদন কবিয়া বলিলেন_-“মহাঁবাজ! আপনি আঁপনাব 
এই পুত্রটাকে যৌববাজ্যে অভিষিক্ত ককন ॥১৬। ৃ 

মহাবাজ! আপনি, দেবতুল্য এই পুত্রটিকে আমা গর্ভে উৎপাঁদন করিয়া- 
ছিলেন; স্থৃতবাং আপনি এখন ইহাঁব প্রতি পূর্ববকৃত শপথ অনুসাবে ব্যবহাব 
ককন ॥১৭॥ ূ 

মহাবাজ ! পূর্বে মহধষি কণ্ধেব আশ্রমে আমাব সহিত সঙ্গমের সময়ে 
আঁপনি ষে শপথ করিয়াছিলেন, তাঁহা এখন স্মবণ ককন” ॥১৮॥ 

(১৭) 'মুবোত্মঃ"*'পুরুষোত্ম! | 
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ধর্মকা মার্থসন্বন্ধং ন স্মরামি ত্যা সহ। 
গচ্ছ বা তিষ্ঠ বা কামং যদ্বাগচ্ছসি তৎ কুরু ॥২০॥ 
সৈবমুক্তা ববাবোহা৷ ব্রীড়িতেব তপস্থিনী। 
নিঃনংজ্ঞেব চ হুঃখেন তস্থো স্থুণেব নিশ্চল! ॥২১॥ 
সংরভভামর্ষতান্রাক্ষী স্করমাণৌষ্ঠস্পুটা। 
কটাক্ষৈির্দহত্তীব তির্য্গ রাজানমৈক্ষত ॥২২॥ 
আকাবং গৃহ্মান! চ মন্যুনাভিসমীবিতমৃ। 
তপসা সংভূতং তেজো ধাবয়ামাস বৈ তদা ॥২৩| 

্মবামি, হে দুষ্টতীপসি। ত্বং বন্ত' ইত্যব্রবীৎ্। ইযং মিথ্যোক্তিস্ত বন্ধ্যমাণশকুন্তলাবাক্যৈঃ 
সভ্যাদীনাং বিশ্বাসজননার্থ। | অন্যথা পবস্ত্রীং ন বেতি সভ্যাদষঃ সন্দিহীরন্। এতচ্চ 
প্রস্তাৎ স্বযমেব বন্ষ্যতি ॥১৯| 

ধর্দেতি। ধ্ধার্থকামানাং স্থবন্ধং পত্রীত্বেনাত্মনঃ সম্পর্কম। অতএব গচ্ছেত্যাদি ॥২০। 
সেতি। ব্রীডিতেৰ ছৃষ্টতাপসীতি সহ্বোৌধনেন দৌধাবোপালজ্জিতেব। নিঃসংজ্ের 

চৈতনতশূন্যেব। স্থৃণেব স্তস্ত ইব ॥২১। 
সংবস্তেতি। সংবভামর্ধাভ্যাং ক্রোধান্ষমাত্যাং তাত্রাক্ষী, স্ক্বমাণং স্পন্দমানম্ ষ্ঠ 

সম্পুটং যন্তাঃ সা ॥২২। 

আঁকীবমিতি। আঁকাঁবং কুদ্বভাঁবমূ। মন্ত্ানা ক্রোধেন। সংভূতমজিতম্॥২৩| 

বাজা শকুত্তলাব সেই কথা শুনিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত স্মবণ কবিয়াও বলিলেন-_- 
“আমাৰ স্মব্ণ হইতেছে নাঁ! হুষ্টতপন্ষিনি ! তুমি কাহাঁৰ লোক ? ॥১৯ 

পত্ী বলিয়া তোমার সহিত আমাঁব যে কখনও ধর্ম, অর্থ বা কামে কোন 
ঘটনা ঘটযাছিল, তাহা আমাব মনে পড়ে না। ্ুুতবা তুমি ইচ্ছানুসাবে যাও 
বা থাক, কিংবা যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পাব” ॥২০ 

বাজা এইবপ বলিলে, দীনা শকুত্তলা যেন অত্যন্ত লজ্জা পাইলেন, ছুঃখে 
তাহা চৈতন্য যেন লোপ পাহিল; তাই তিনি একটা স্তত্তেব ন্যায় স্তব্ধ হইয়া 
বহিলেন ॥২১॥ 

ক্রোধ ও অধীবতাবশতঃ তাহাৰ নযনযুগল তাত্রবর্ণ হইল, ওষ্টগুগল কীপিতে 
লাগিল এবং কটাক্ষদাব৷ তিনি যেন বাজাকে দগ্ধ কবিতে লাগিলেন ; এই অবস্থায় 

তিনি বাজাব প্রতি বক্র দৃষ্টিপাত কবিতে থাঁকিলেন।২২॥ 
পৰে তিনি ক্তুদ্ধভাব গোপন করিলেন এবং তপোঁবলে যে তেজ অর্জন 

কবিয়াছিলেন, তৎকালে সেই তেজকে ক্রোধ আপিষা উদ্ধীপিত কবিতেছিল, 
তথাপি তিনি সে তেজেব সংববণ কবিলেন ॥২৩ 

১২৮ 



১০১৮ মহাভারতে আদি- 

সা মুহূর্তমিব ধ্যাত্বা ছুঃখামর্ষসমদ্থিতা 

ভর্ভীবমভিসাশ্পরেক্ষ্য ভরদ্ধা বচনমত্্রবীৎ, ॥২৪॥ 

জানন্নপি যহাঁবাজ ! কম্মার্দেবং প্রভাষসে। 

ন জানামীতি নিঃশঙ্কং যথান্যঃ প্রীকৃতো। জন? ॥২৫। 

অত্র তে হৃদয়ং বেদ সত্যন্তৈবানৃতস্ত চ। 
কল্যাণং বদ সাক্ষ্যেণ মাত্মানমবমন্যথাঃ ॥২৬॥ 

যোহন্যথা সন্তমাত্ানমন্যথা প্রতিপছ্যাতে | 

কিং তেন ন কৃতং পাঁপং চৌরেণাত্বীপহারিণী ॥২৭॥ 

একোহিহমন্্ীতি চ মন্যসে ত্বং ন হচ্ছয়ং বেসি মুনিং পুরাণম্। 

যে বেদিতা কন্ধরণঃ পাপকস্ত তস্তান্তিকে ত্বং বুজিনং করোধি ॥২৮] 

ভারতকৌমুদী 
সেতি। ধ্যাত্বা ব্ক্তব্যবিষষং বিচিন্ত্য । ভর্তাবং বাজানম্ ॥২৪॥ 

জানন্নিতি। জানন্ গুরুতববিষযত্বাদবন্ঠমেব স্মবন। প্রাকতো নীচঃ ॥২৫। 

অন্রেতি। অত্র মদুক্তব্ষষে, সত্যস্ত অনৃতশ্য বা ভাবো বর্তত ইতি তে তব হৃদযমেব, 
ব্দে জীনাতি। ততশ্চ সাক্ষ্যেণ সাঁধুসাক্ষিভাবেন, কল্যাঁণং মন্গলভূতং সত্যমেব বদ, মিথ্যাবাদেন 
নীচবদাজ্বীনং মা অবমন্যথাঃ 1২৬। 

য ইতি। যো জনঃ, অন্যথা সন্তমূ অন্তপ্রকাবীভূতমাত্মানম্, অন্তথ ত্নন্তপ্রকাবেণ, প্রতি- 
পদ্চতে বুধ্যতে » আত্মাপহাবিণা আত্মভাবমোষকেণ অতএব চৌবেণ চৌবতুল্যেন, তেন 
জনেন কিং পাপং ন কৃতম্, অপি তু সর্বং পাঁপমেব কুতম্। ত্বমপ্যেবমেবেতি ভাঁবঃ 1২৭ 

এক ইতি। অহম্ একো জ্ঞানিত্বেন প্রধানঃ, অস্মি বিশীলবাজ্যপরিচালকত্বাদিতি ভাব, 
ভাবতভাবদীপঃ 

কামসহ্বন্বমূ। “ধর্মে চার্থে চ কাঁমে চ নাঁতিচবিতব্যা ত্বযেষং নাতিচবাঁমি” ইতি বিবাহমন্ত্ 

তাহাৰ পব তিনি একটু কাল চিন্তা করিয়া, ছুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়! এবং 
বাজীব প্রতি দৃষ্টিপাত কবিয়! বলিতে লাগিলেন__॥২৪। 

মহাবাজ! আঁপনার স্মরণ থাকা সন্বেও কেন আঁপনি একটা প্রাকৃত 
লোকেব মত এইবপ বলিতেছেন যে, “আমার ত স্মরণ হইতেছে না? ॥২৫1 

আমি সত্য বা মিথ্যা বলিয়াছি, তাহা আঁপনার হৃদয়ই জাঁনিতেছে। 
স্বতরাং আপনি সাঁধু সাক্ষীব মত সত্য বলুন; মিথ্যা বলিয়া আত্মাকে 
অবজ্ঞীব পাত্র কবিবেন না ॥২৬। 

যে লোক অন্তবপ আত্মীকে অন্যবপ মনে করে, সে ত আত্মাপহাবী 

চোব ; স্থতরাং সে লোক কোঁন্ পাপ না কবিযাঁছে ?॥২৭॥ 



পর্ববণি অষ্টাশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ১০১৯ 

মন্যতে পাতকং কৃত্বা ন কশ্চিদ্ধেতি মামিতি | 

বিদন্তি চৈনং দেবাশ্চ যশ্চৈবান্তরপুরুষঃ ॥২৯॥ 
আদিত্যচন্দ্রাবনিলানলৌ৷ চ স্ৌর্ভ'মিরাপো হাদয়ং যমশ্চ। 
অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে ধর্মশ্চ জানাতি নবস্ত বৃভম্ ॥৩০॥ 

যমে। বৈবন্বতন্তম্ত নির্ধাতয়তি দুষ্কৃতম্ | 
হৃদি স্থিতঃ কর্মনসাক্ষী ক্ষেব্রজ্ঞে যস্থয তুষ্যুতি ॥৩১ 
শর: সমপ্িলা অন পচ আাজাকজন্ ঢা শত নস 

ভাবতকৌমুদী 
ইতি চত্তবং মন্তসে ১ অথ চ হৃদি শেতে বর্তত ইতি হস্থযস্তম্, হৃদযবন্তিতযা সনিধানাৎ সর্বদা! 
সর্বতুষ্টারমিতি ভা, তথা পুবাণম্ অজত্বাৎ পুবাঁতনম্। তেন চ পুবারৃতস্তাপি কর্মণো 
জীতীবমিত্যাশষ:, মুনিং মননশীলং জীব, ন বেসি অস্তিত্বেন ন জানাঁসি। অতস্তে 
বাস্তবিকং. জ্ঞানিত্বং নান্তিতি ভাবং। অথাহং হৃচ্ছযং মুনিং কথং ন বেন্মীত্যাহ--য ইতি। 
যো জীবঃ পাঁপকস্ত পাঁপজনকম্ত, কশ্শণো মিথ্যাভাষণাঁদেঃ বেদিতা৷ জ্ঞাতা, তন্তান্তিক এক 

ত্বম। বৃজিনং মিথ্যাভীষণনিবদ্ধনং পাঁপম্ঃ কবোধি। যগ্েনমেবমজ্ঞামন্তদী নৈবং পাঁপ- 
মবরিষ্য ইত্যভিগ্রাষঃ 1২৮] 

অথ জীবন্ত কর্জ্ঞাতৃত্বে কিং মানমিত্যাহ-মন্যত ইতি। লোকঃ খলু বহুসি পাঁতকং 

কৃত্বা, কশ্চিদপি মাং পাঁতককাবিত্বেন ন বেত্তি, ইতি মন্ততে। কিন্তু যঃ অন্তরপৃকষৌ 
জীবোহস্তি, স চ দেবাশ্, এনং লোকম্, পাঁতককাবিত্বেন বিদন্তি জানন্তি , দেবানামন্ত- 
ধামিত্বাৎ “তত্বমপি” ইতি মহাবাক্যেন জীবব্রদ্াতেদগ্রতিপাদনেন "নাক্ষী চেতাঁঃ কেবলো 
নিগুণশ্চ” ইতি শ্রুতেশ্চেত্যাশযঃ 1২৪1 

অথ কে তে দেবা ইত্যাহ-_আদিত্যেতি। অনিলো বাঃ, অনলো বহিঃ, ঘ্োৌরাকীশম্, 

আঁপো জলম, যমো বৈব্ষতঃ, ধর্ম পূর্বেবোক্তে! দেববিশেষশ্ঠ। বৃত্ত সন্তমসত্তং বা সর্বং 

বৃতান্তমূ। তথা চ সর্বমযো৷ ভগবাঁনীশ্বব এবাদিত্যাদিবপেণ জানাতীতি ভাব; 1৩৭ 
ৃ ভাঁব্তভীবদীপঃ র 

লিনা তি নার ভিডি 1 
মহাবাজ! আপনি মনে কবেন যে, আমি একজন প্রধান জ্ঞানী ; অথচ 

আপনাবই হৃদয়ে যে অনাদি জীবাত্বা বহিয়াছেন, তাহা! আঁপনি জানেন না। 

কাবণ, যে জীবাত্মা পাঁপকার্ধ্যেব সংবাদ জানিতে পাবেন, তাহারই নিকটে 
আঁপনি পাপ করিতেছেন ॥২৮। 

মানুষ নিজ্জ্নে পাপ কবিয়া মনে করে যে, আমাকে কেহই জানিতে 

পাঁরে নাই; কিন্ত তাহাবই জীবাত্বা ও দেবগণ তাহাকে জানিয়া থাকেন ॥২৯॥ 
আর, যয, চন্দ বাধু, অগ্নি আকাশ, পৃথিবী, জল, মন, যমঃ দিন, বাত্রি 

প্রাতাসন্ধ্যা। সাফকন্ধ্যা এবং , ধর্দ_ইহাবা মানুষে সমস্ত বৃততাস্তই 
জানিতেছেন ॥৩০। | 



১০২০ মহাভারতে আদি- 

ন তু তুষ্যতি বস্তৈব পুরুষস্থ ছুবাত্বনঃ | 
তং যমঃ পাপকন্ধাণং বিযাতয়তি দুক্কতম্ ॥৩২॥ 

যোহবমন্তাত্বনাত্বানমন্যথা প্রতিপগ্ভতে | 

ন তস্ত দেবাঃ শ্রেয়াংসো বস্তাত্মাপি ন কারণম্ ॥৩৩॥ 

স্বয়ং প্রাপ্তেতি মামেবং মাবমংস্থাঃ পতিব্রতাম্। 

অর্চার্হাং নার্চষসি মাং স্বষং ভার্ধ্যামুপস্থিতাম্ ॥৩৪। 

ভারতকৌমুদী 

সত্যাদিস্ৎকর্মাশ্রযণাদনাযাসেনৈব পাঁপনির্ধাপণমিত্যাহ--যম ইতি । যন্ত হদিস্থিতঃ 

কর্মসাক্ষী স্গেত্রজ্ঞো জীবঃ, সত্যভষণাদিসৎকর্শীকবণেন তুষ্ততি , বৈবন্বতো যম এব, তস্ 

জনন্ত, দুক্কৃতম্ অজ্ঞানকৃতপাঁপম, নির্ধীত্যতি তাঁদৃশসৎবর্সদ্বারৈৰ নিফীশষতি 1৩১ 

মিথ্যাদিদুধ্দকবণে তু তীব্রছ্ঃখমেবেত্যাহ--নেতি। এষ ক্সেত্রজ্ঞে জীবঃ যত্য ছুবাত্মনঃ 
পুরুতস্ত মিথ্যাভাষণাদিদুন্মকরণেন ন তুস্তাতি যম, পাঁপকর্মীণং তং পুকষম্ দুছুষ্টিং কত, 
প্রহাবাদি কর্ম যস্মিন্ কম্মণি তদ্যথ তথা বিযাতঘতি বিশেষেণ যাতনা প্রীপষতি 1৩২1 

যইতি। যো জনঃ, আত্মনা শ্ববমেব, আত্মানম্ অবমন্য অপ্রমাণীকবণেনাবজ্ঞাষ, অন্যথ! 

গ্রতিপদ্ধতে লোকান্তিকে বাঁচা অগ্যবপং প্রতিপাদঘতি ; দেবাঁঃ, তন্ত শ্রেযাংসঃ শ্রেষস্কা ন 

ভবন্তি। যেন হি যস্ত পবন্মিন্ কা কথা আত্মাপি, ন কারণং ন প্রমাণম্ ॥৩৩| 
স্বযমিতি। অহং স্বযং প্রাঞ্চা উপস্থিতা ইতি হেতোঃ, পতিব্রতাং মাম্, এবং “কন্ত 

স্ব ছুষ্টতাঁপসি।” উদৃপ্্যাদিনা, মা অবমহসথাঃ। স্বসুপন্থিতাঁমপি, অগ্চার্হীম্ আদবযোগ্যামেব, 
ভাধ্যাং মাম, নার্চঘপি নাব্রিফসে। মৃহ্দন্তায্যম্দিমিতি ভাব ॥৩৪| 

ভাবতভাবদীপঃ 
)০১॥ বিষাতঘতি বিশেষেণ যাঁতনাং পীডাঁং করোতি। ছুক্কতং দুষ্ট, কৃতমস্ত তম্ 1৩২1 

কর্মের সাক্ষী ও হৃদয়বন্তী জীবাত্মা। ষে ব্যক্তিব সৎকর্ম দ্বাবা সন্তুষ্ট থাকেন, 
স্বযং ঘমই তাহার পাঁপ দূর করিষা দিয়া থাকেন ॥৩১। 

আব, সেই জীবাত্মাই ছুক্ষন্ধ দাবা যে ছুবাত্বার প্রতি অসম্তষ্ট থাকেন, 
যমই সেই পাঁপাত্মাকে দাঁকণ যাতনা দিয়া থাকেন 1৩২) 

ঘে লোক আঁপনিই আঁপনাকে অবজ্ঞা কবিয়া মুখে অন্যবপ বুঝাইয়া 
দেয়। দেবতাবা তাহার মঙ্গল কবেননা। কেন না, তাহার আত্মাই ত 
তাহাব নিকট প্রমাণ নহে ॥৩৩| 

আমার তি তা কবিবেন না। 8 
উপস্থিত হইলেও আদরেব যোগ্য; তথাপি আপনি যে আদর কবিতেছেন 
না, ইহা অত অথচ হইতেছে 1৩৪। 
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কিমর্থং মাং প্রাকৃতবছপপ্রেক্ষসি সংসদি | 
ন খন্বহমিদং শৃন্যে বৌমি কিং ন শৃণোধি মে ॥৩৫| 
যদি মে যাচমানায়া বচনং ন করিধ্যসি। 

ছয়স্ত ৷ শতধা মুদ্ধী ততন্তেহগ স্ফচিষ্যতি ॥৩৬| 
ভার্ষ্যাং পতিঃ সপ্প্রবিশ্য স যন্মাজ্জায়তে পুন । 

জাধায়াস্তদ্ধি জাযাত্বং পৌবাঁণাঃ কবয়ো বিছুঃ ॥৩৭| 
যদাগমবতঃ পুংসম্ভরপত্যং প্রজায়তে। 
তভাব্যতি সম্তত্যা পুর্ববপ্রেতান্ পিতামহান্ ॥৩৮। 

ভারতকৌমুদী 
কিমিতি। কিমর্থং মাং সংলদি সভাযাম্, প্রাকৃতবৎ নীচনাবীবৎ, উপপ্রেক্ষসি উপেক্গসে। 

অহমিদং ন খলু শূন্তে রৌমি বোদিমি কিম। অপি তু শুন্য এব রৌমীত্যর্ঘ। যেন হি মম 
বচনং ন শৃণোষি 1৩৫॥ 

যদীতি। হে ছুগ্সস্ত! তদস্তিকে স্থিতিং যাঁচমানাধা মে, বচনং ততপ্রার্থনাবাক্যম্, যদি 
ন কবিস্তসি ন পাঁলহিষ্তসি। ততন্তদা, অগ্য তে মূর্ধা মন্তকম্, শতধা ক্ছুটিগ্তি বিদীর্ণা- 
ভবিষ্যুতি (৩৬| 

অত্র হেতুমাঁহ-_ভার্য্যামিতি। স পতিঃ শুক্ররূপেণ যৌনিদ্বাবাৎ ভা্যাং সম্প্রবিশ্ত, 
যন্াদ্বেতোঁঃ, পুত্রাদিরপেণ তন্তাং জাষতে , তদ্ধি তন্মাদেব হেতোঃ, জাযাষা ভাব্যাবাঃ, 
জাষাত্বং জাযতেইস্তামিতি বুৎ্পন্তের্জাষেত্যভিধানবত্বং ভবতি; ইতি পৌবাণাঃ পুবাণা- 
তিজ্ঞাঃ কবযো! বিছঃ। তথা! চ জাখা খলু পুত্রবপ্যাত্বনো অন্মাধাবত্বীজ্ননীৰপৈবেতি তত 
প্রীর্থনানিরাসো মহাপাপ এবেতি ভাবঃ ॥৩৭॥ 

ভাব্তভাবদীপঃ 
ন কাঁবণং শ্রেষসে ইত্যর্থঃ ॥৩৩--৩৬। পৌঁবাণীঃ কবযো৷ বৈদদিকাঃ, “তজ্জাষা জীঘা ভবতি 

যাশাং জায়তে পুনঃ ইত্যাদিমন্ত্রবিদঃ [৩৭। আগমবতো বেদোক্তিমন্ত্রাদিকর্খাবিদঃ, যন্ত- 

আপনি সভাব মধ্যে নীচ নাবীব ন্যায় আমাকে উপেক্ষা কবিতেছেন 

কেন? এবং ইহা কি আমা শুন্তে বোদন কৰা হইতেছে না? যেহেতু আপনি 
আমাৰ কথা শুনিতেছেন না ?1৩৫॥ 

আমি আপনীব নিকট থাঁকিব বলিয়া! প্রার্থনা কবিতেছি ; এ অবস্থা 
আপনি যদি আমাব প্রার্থনা বক্ষা না কবেন, তবে আপনাব মস্তক শতধা 
বিদীর্ণ হইযা যাইবে ।৩৬। 

পতি ভার্ধ্যাৰ ভিতবে প্রবেশ কবিবা, পুনবাষ পুত্রাদিবপে জন্ম গ্রহণ 
কবেন, সেই জন্যই ভার্ধযাব নাম হইয়াছে 'জাবা, ইহাই পৌবাণিক প্ভিতগণ 
বালযা থাকেন ॥৩৭ 

(৩৫). ন খন্খলমিদম্.".ন খন্বহমিমম্** ] 

পপ মসস 



১৯০২২ মহাভারতে আঁদি- 

পুন্নান্ো নরকাদ্যম্মাভ্রায়তে পিতবং স্তঃ | 

তম্মাণ পুত্র ইতি প্রো্তঃ স্বয়মেব স্বয়ন্তুবা ॥৩৯। 
সা ভার্ষ্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্ধ্যা যা গ্রজাঁবতী । 
সা ভার্ষ্যা বা পতিপ্রাণা স! ভার্ধ্যা ঘা পতিব্রতা ॥৪০॥ 
র্দং ভার্্যা মনুঘ্যস্ত ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা । 
ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্সন্ত ভার্য্যা মূলং তরিস্যতঃ ॥৪১॥ 
ভার্য্যাবিস্তঃ ক্রিয্বাবন্তঃ সভার্ধ্য। গৃহমেধিনঃ | 
ভার্ষ্যাবস্তঃ প্রমোদস্তে ভার্য্যাবস্তঃ শ্রিয়াছিতাঃ ॥৪২॥ 

ভাবতকৌমুদী 
পুতরাগপতা্চ নিতবামাদর্তব্যমিত্যাহ-_-যদিতি। আগম্যত ইত্যাগমো ঠবদিকসংস্কাব- 

সতদ্ধতঃ পুংস* যন্তেজোহস্তি, তদেব অপত্যং প্রজাষফতে। তচ্চ সন্তত্যা সন্তানোৎপাঁদনেন, 
ূর্বপ্রেতান্ পূর্বস্থতান্ পিতামহান্, তাঁরষতি। ততো মহোপকাবকমেবাঁপত্যমিতি ভাব: 1৩৮ 

পুিতি। পুযাদিপূর্ণমিতি পু পৃষোদবাদিত্বাৎ সাধু। পু নাম যন্ত তন্মাৎ। ভ্রাষতে 
রক্ষতি ব্বজন্মনিবন্ধনধর্শঘাবা৷ তদ্গমনানগিবর্তযতীত্যর্ঘঃ | পুতত্রাধত ইতি চ পুক্রপদবুাখ 
পৃ্তিঃ ॥৩৪| 

সেতি। গৃহে গৃহকর্মণি। প্রজাবতী পুত্রবতী। পতিবে প্রাণ যন্তাঃ সা ॥৪০| 
অর্ধমিতি। অধ্ধং শবীবার্ধমূ “শবীবার্ধং স্থৃতা জাযা” ইতি ল্মবণাৎ|৪১1 

ভারতভাবদীপঃ 
দমিতপ্রভাবমপত্যং জাষতে, তর্ভীবষতি1৩৮॥ পুনরায় ইত্যতঃ পবম্__প্পুত্রেণ লোকান্ 
জযতে পৌত্রেশীনন্তামশ্তে। অথ পৌঁতরস্ত পুত্রেণ মৌদন্তে প্রপিতামহাঃ।” ইতি 
পঠস্তি। তত্র পুত্রেণ ন্বকাছুদ্ধত, পৌত্রেণ স্বর্গ নীঘতে, প্রপৌঁত্রেণ ততোহগুপৰি 
নীষতে। পুত্রেণৈব স্বর্গ নীতঃ, পৌত্রেণ ব্রহ্বলোকং প্রাপিত আনন্তযং মোক্ষং লভতে, 

বৈদিকসং্কাবসম্পন্ন পুকষেব যে তেজ আছে, ভাহাই _সন্তানরণে 
জন্মগ্রহণ কৰে এবং সেই সন্তানই আবাব সন্তান জন্মাইয়া মৃত পূর্ধবপুকষগণকে 
উদ্ধার করে ৩৮। 

পু নামক নবক হইতে পিতাকে রক্ষা করে বলিয়া ্য়ং ব্রহ্মাই 
তনয়েব নাম কবিয়াছেন-_পুত্র' ॥৩৯॥ 

তিনিই ভার্যযা, যিনি গৃহকার্্ে নিপুণ ; তিনিই ভাষ্যা, ধীহার পুত্র 
জন্মিয়াছে ; তিনিই ভার্ধ্যা, যিনি পতিকে প্রাণেৰ মত ভালবাসেন এবং 
তিনিই ভার্ধযা, যিনি পতিব্রতা হন ॥৪০। ৃ 

ভার্যা পুকষেব শবীবের অর্ধাংশ, ভারা সর্বপ্রধান সখা ; ভারা ধর্ম, অর্থ ও 
কাঁমের প্রধান কারণ এবং ভার্যাই উদ্ধার পাইবাৰ প্রধান হেতু 88১ 
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| সথায় প্রবিবিভ্ষু ভবন্তযেতা প্রিয়ংবদাঁঃ। 

পিতরো ধর্ণবার্য্ু তবস্তযার্ভস্ত মাতরঃ 18৩ 
'বান্তারেষপি বিশ্রীমে৷ জনস্তাধ্বনিকস্ত বৈ 
যঃসদারঃ সবিশবাস্তত্ান্ারা? পরা গতি; 8। 

সংসরন্তমপি প্রেতং ব্ষিমেষেকপাতিনমূ। 
: " তীর্যোবান্েতি তর্তীরং সতত, যা! পতিত্রতা |8৫| 

প্রথমং মংস্থিতী ভারা! গতি প্রেত গ্রতীক্ষতে। 
| র্ মৃতধ তর্তারং গশ্চাঁৎ তা 1৪৬ 

হালা রাও ৫ শত শক পা ও জি ভক্ত ষ্দ ক পপ 

,ভার্মোতি। জা, গ্পত্থীকো|ধর্সমাচবেৎ" ইতি বিধানাং 1৪২ 

' মায় ইতি। প্রবিবিত্তেু নির্জনেযু। গিতর উপদেষ্টা মাতর: ্ রযাকারিস্বাং 18৩ 

. বাষ্জারেঘিতি। কাস্ারেমু লীববগহপধেযু। অধধনিকন্ত গিকল্ত অনন্ত বিশ্রী 
বিশ্বা্ান ভার্েতাপিনা ীযতে। স্যার: দভারথা 188 

৮» মরস্মিতি। যা দততং পতিবরতা তবতি, দা! ভারা মহমৃতা সতী, প্রেত মৃত 

মর গরনোকে গছ বিষ ঈতবাভাদিভি: পঁড়ানকে পথ এবপাজিনম্ 
এবাকিভাবেন গছ তর্ধীরমূ অন্েতি নুদরতি। অত পবমববেৰ ভার্ধোতি ভাক 194 

ভারতভাবদীপঃ 
এম পরপৌত্পেক্ষত -ইত্য্1৩৯-৪২|  পিতরঃ পিত্বদ্থিতিধিণঃ। মাঁতরো 
মাবদধহ 19৩--8৪| ব্ষিমেযু নরকেঘ্ক এক পতভীতি তমেকপাঁতিনমপা- 

গং বরোতি ভর্তার, নারদ যথোকমূ_দ্বানগ্রাহী যথা ব্যানং বলীদুদ্ররতে 

- 'যাহাদের ভার্যা। আছে, তাহীরাই যন্ঞারিক্রিয়ীর অধিকাবী, তাহারাই 

গৃহ ভাহারাই আমোদ করিতে গারে এবং ভাহারাই দর্বত্র শোভা 

শাইয় থাকে 1৪২ . 
'*-প্রিয়ভাফী ভারা নির্জনে বতবরগ, ধর্মকার্ো পিতৃযরপ এবং বোগপীড়ায় 

মাত্ঘরপ।৪ £ 

লোক সলাররপ ছুমিপথের গথিক, তাহার পক্ষে ভার্যা পরম 

[বামন এবং 'যাহার ভার্্া আছে, দেই বিশ্বাসের পাত্র; নুতরাং 

সমারকেে ভাই পরান অব 1881 
৫" পতি-মরিয়া-ধন একাকী ভব দুম পথ দিয়া পরলৌকে গমন করিতে 
ক জনি রাই হারল বক 

ঘা ঈ্ভিত্.. 



১০২৪ হাভাবতে আমি? 

ঞেতম্মাঁ কাব্ণাদ্রাজন্! পাণিগ্রহণমিষ্যতে | 

যদাপোতি পতিভার্যযামিহ লোকে পবত্র চ ॥৪৭| 

আত্মাত্বনৈব জনিতঃ পুত্র ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ | 
তম্মাভভার্ধ্যাং নরঃ পশ্যেন্মীতৃবৎ পুত্রযাতবমূ 1৪৮॥ 

ভার্ধ্যায়াং জনিতং পুত্রমাদর্শেষিব চাননম্। 

হলাদতে জনিতা প্রেক্ষ্য স্বর্গ প্রাপ্যেব পুণ্যকুড ॥৪৯॥ 

দহামাঁনা মনোছুঃখৈর্ব্যাধিভিশ্চাতুরা নবা। 
হলাদন্তে স্বেধু দাবেষু ঘন্াক্তাঃ সলিলেঘ্িব ॥৫০॥ ই ইল রর 

প্রথমমিতি। প্রথমং পত্যুঃ পুর্ব্বমূ সংস্থিতা মৃতা ভার্ধ্যা, প্রেত্য পবলোকং গন, পুন- 

জর্মগ্রহণাঁধ পৃতিং প্রতীক্ষতে ৷ সাঁধবী ভার্ধ্যা, অন্ুগচ্ছতি সহমৃতা সতীতি ভাব 1৪৬ 

এতন্মাদিতি। যদ্যন্মাৎ কাবণা। পবত্র চ লোকে 1৪৭ 

আজ্মেতি। আত্মনা জনিত আত্মৈব পুত্র: । পশ্ঠেদিতি আত্মজন্মস্থান্তৈব মাতৃত্া- 
দিত্যাশযঃ 1৪৮ 

ভার্যাষামিতি। জনতা জনধিতা পিতা, আদর্শেষু জনিতম্ আননম্ আননপ্রতিবিদ্বমিব, 
ভার্ধ্যাযাং জনিত, পুত্রম্ প্রেক্ষয, পুণ্যকুৎ স্ব্গং প্রীপ্যেৰ হলাদতে মোদতে 181 

দহমানা ইতি। আতুবাঃ পীডিতাঃ। ন্বেষু দাবেষু সংস্জ্যেতি শেষঃ 7৫০1 
ভাবতভাবদীপঃ 

তি ডি বানা 
ভাষ্যা পুর্বে মরিলে, তিনি পবলোকে যাইয়া পতিব জন্ত প্রতীক্ষা কবিতে 

থাকেন * আব, পতি পৃর্রে মবিলে স্বাধবী ভার্যাকে তাহাঁব অন্ুগমন কবেন ॥৪৬| 
মহাবাঁজ! ভর্তা ইহলোকেও ভাধ্যাকে পান, পবলোকেও ভার্ধ্যাকে 

পাঁইযা থাকেন ; এই কারণেই মানুষ বিবাহ করে ॥৪৭॥ 
জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন-_ভর্তা, ভা্যার গর্ভে আপনাকেই আঁপনি 

পুত্রৰপে উৎপাদন কবিয়া! থাকেন; স্ৃতবাং তিনি পুত্রবতী ভার্ধ্যাকে মাতা 
হ্যায় দেখিবেন ॥৪৮। 

দর্পণে যেমন নিজমুখের প্রতিবিম্ব পড়ে, ভাধ্যাতেও তেমন পতি নিজেই 
পুত্রৰপে উৎপন্ন হন; সুতবাং ধান্মিক লোক যেমন স্বর্গলাভ করিয়া আনন্দিত 
হন, পিতাঁও তেমন পুত্র দেখিয়া আনন্দিত হন ॥৪৯1 

ঘন্মাক্ত লোক যেমন জলে অবগাহন করিয়া আনন্দ অনুভব কবে 
তেমন ছুঃখিত ও বৌগার্ভ লোক পতীৰ সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ অন্ভব 
কবে ॥৫০)॥ 



গর্ববণি অস্টাশীতিতমোহধ্যারিঃ। ৪2 

'ন্ষোহপি বামানাং ন কৃর্য্যাদপ্রিয়ং নব । 

ব্রতিং গ্রীতিঞ্চ ধর্মঞ্চ তাস্বায়ভূমবেক্ষ্য হি ॥৫১॥ 

আত্মনো-জন্মনঃ ক্ষেত্রুং পুণ্যং বামা সনাতনয্ ৷ 

খাধীণামপি কা শক্তিঃ অঙ্টং বামাস্ৃতে প্রজাম্ ॥৫২॥ 
পরিপত্য ষদা সুনুর্ধরণীবেণুগুন্িতঃ | 

পিতুরাশ্রিষ্যতেহঙ্গানি কিমস্তযভ্যধিকং ততঃ 1৫৩ 

স ত্বং স্বয়মভিপ্রাপ্তং সাভিলাধমিমং স্ৃতযূ । 
প্রেক্ষমাণং কটাক্ষেণ কিমর্থমবমন্যসে ॥৫৪॥ 
অগ্ডানি বিভ্রতি স্বানি ন ভিন্দন্তি পিপীলিকা? । 

ন ভরেথাঃ কথং নু ত্বং ধর্মমত? সন্ স্বমাত্বজম্ 1৫৫1 ------িিটিটি শি) ভারত 

শ্বিতি। কুসংরকোৎপি অতিশষেন ভ্ূুদ্ধোহপি ৷ বামানাং স্ত্রীণাম্ ॥৫১1 

আত্মন ইতি। বামাস্ত্রী। সনাতনং চিরকালীনম্। খতে বিনা। প্রজাং সন্তানম্।৫২। 
পরীতি। ধরণীরেণুণ্ডিতো ধূলিধূসবিতঃ ৷ পরিপত্য ক্রোডং গন্থা ॥৫৩ 

দইতি। অভিপ্রাপ্তমুপস্থিতমূ্, তবৈবান্বমাবোচুং সাঁভিলাষম্ ৫৪ 
অগ্ানীতি। বিভ্রতি পবিপালযস্তি , কিন্তু ন ভিন্দন্তি ন পবিত্যজস্তি 1৫৫1 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
বৎ18৮--৫০| সুসংবন্ধোহপ্যতিকুদ্ধোহপি । বামাণাং রম্যন্্রীণাম্ 1৫১৫২] প্রৃতিপগ্ধ 

বতি, গ্রীতি ও ধর্্__এ সমস্তই পত্ীব অধীন ইহা বুবিয়া মানুষ অত্যন্ত 
কুদ্ধ হইয়াও স্ত্রীলৌকেব অপ্রিয় কার্য কবিবে না ॥৫১। 

স্ীলৌকই নিজেব পবিত্র ও চিবন্তন উৎপত্তিস্থান। স্ত্রীলোক ব্যতীত 
খবিদেরও সন্তান স্থপ্টি করিবাঁব ক্ষমতা নাই ॥৫২1 

যখন ধুলিধূসবিত পুত্রটী যাইয়া পিতাৰ অর্গ আলিঙ্গন কবে, তখন তাহা 
হইতে অধিক স্থুখ জগতে আর কি আছে ? ॥৫৩॥ 

এই পুত্রটা নিজে উপস্থিত হইয়াছে, আপনার কোলে উঠিবাব জন্য ইচ্ছা 
কবিতেছে এবং বক্র নয়নে আপনাব দিকে চাহিতেছে; এ অবস্থায আপনি 

কেন অবজ্ঞা কবিতেছেন ? ॥৫৪॥ 

অকিক্ষত্র প্রাণী পিগীলিকাঁবাও আপনাদের ডিমগুলিকে প্রতিপালন কবে, 
কিন্তু পরিত্যাগ কবে না; এ অবস্থায় আপনি ধর্মজ্ঞ হইয়া নিজেব পুত্রকে 
কেন প্রতিপালন কবিবেন না? ॥৫৫॥ 

(৫১) হসংরকোপি বামাণীম্। 
(৫২)"**বামা সনাতনম্..রামামূতে প্রজাঃ। (৫৩) প্রতিপগ্য যা” 

১২৯ 



১০২৮ মহাভারতে ূ আদি- 

যথা:হাহ্বনীয়োহগ্রির্গাহহপত্যাৎ প্রণীয়তে | 

তথা ততঃ প্রসুতোহয়ং ত্বমেকঃ সন্ দবিধাকৃতঃ ॥৬৬॥ 

সুগাবকৃষ্টেন পুরা মৃখয়াং পরিধাবতা । 
অহমাসাঁদিতা বাজন্! কুমাবী পিতুরাশ্রমে ॥৬৭॥ 

উর্ববশী পুর্ববচিতিশ্চ সহজন্যা' চ মেনকা | 

বিশ্বাচী চ ঘ্ুতাচী চ ষড়েবাপ্নবসাং বরাঃ ॥৬৮॥ 

তাসাং মাং মেনকা নাম ব্রহ্মযোনির্বরাঁপ্নরাঃ | 

দিবঃ সম্প্রাপ্য জণতীং বিশ্বামিত্রাদজীজনৎ ॥৬৯॥ 

০] 

জাতঃ। তেন চ অমলে সরসীব, দ্বিতীযং আনম আত্মানম্ আত্মস্ববপং স্ুতং পশ্ঠ। 

আঁনমিতি আকারলোপ আর ॥৬৫| 

যথেতি। প্রণীষতে যাঁজ্িকৈকৎপাগ্ভতে ৷ ত্ৃত্স্তব সকাশাৎ। ছিধাকৃতো] বিধাত্রা ॥৬৬ 

ইদানীং বাজ্জ সহাতনঃ সঙ্গমং স্থাব্যতি - মুগেতি। মৃগেণাবরৃষ্ট আকুষ্টন্তেন তবযা |৬৭| 

আমন উৎকর্ষ ছ্োঁতযিতৃং জন্ম পবিচাঁষযতি--উর্বশীতি। ববাঃ গ্রধানাঃ ॥৬৮| 

তাঁসামিতি। ব্রদ্মৈব যৌনিরুৎপাদকো যন্তাঃ সা । দিব: স্বর্গাৎ। জগতীং পৃথিবীম্ 1৬০! 

ভারতভাবদীপঃ 
শবদৌ৷ বর্ধাণি |৬৩--৩৪| আ্মানমাত্মানং দ্বিতীযম্, প্রাতিবিষ্বে ইব তব সাদৃশ্তমত্র পশ্ঠেতি 

:528524451344:15511১ 
মহাবাজ! এই বালকটী আপনাব অঙ্গ হইতেই জন্মিয়াছে ; স্ৃতবাং 

একটা পুকষ হইতে আর একটি পুকষ উৎপন্ন হইয়াছে ; অতএব সরোববে 

নির্মল জলে যেমন আপন প্রতিবিম্ব দেখে, তেমন এক আত্মাই পুত্ররূপে ছুই 
হইয়াছে দেখুন ॥৬৫॥ 

যাজ্ভিকেব। যেমন গাহৃপত্যনামক অগ্নি হইতে আহবনীয়নামক অগ্নি উৎপাঁদন 
কবেন; তেমন বিধাতা আপনা হইতে বাঁলকটীকে উৎপাদন কবিয়াছেন; স্ুতবাং 
আঁপনি একজন ছিলেন, এখন ছুইজন হইয়াছেন ॥৬৬। 

মহাবাজ ! আপনি পুরে মৃগয়া কবিবার জন্য বনে গিয়াছিলেন, তখন 
একটা ম্থগ আপনাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, সেই অবস্থায় আপনি 
মহধি কথ্থেব আশ্রমে যাইযা কুমাবী অবস্থাতেই আমাকে লাভ করেন ।৬৭॥ 

উর্বশী, পূর্ববচিত্তি, সইজন্যা, মেনকা, বিশ্বাসী ও ঘৃতাচী-_-এই ছয় জনই 
অপ্সরাদেব মধ্যে প্রধান ॥৬৮॥ 

তাহাদেব মধ্যে আবাব প্রধান অন্গবা ব্রহ্মার কন্তা মেন্কা বর্গ হইতে 
ভূমগ্ডলে আসিয়া বিশ্বামিত্র রে আমাকে উৎপাদন কবেন ॥৬৯॥ 

(৬৯) তাঁসাং সা মেনকা নাম”. 



পর্ববণি অস্টানীতিতযোহধ্যায়ঃ | 

সা মাং হিবত গ্রন্থে স্্ধুবে মেনকাপ্নবাঃ | 
অববীর্ধ্য চ মাং যাতা পবাতুজমিবাঁসতী ॥৭০॥ 

কিন্ন, কর্মাওভং পুর্ববং কৃতবত্যন্তজন্মনি 1 
বদহং বান্ধবৈস্তাক্তা বাল্যে সম্প্রতি চ তুর ॥৭১॥ 
কামং তয় পবিত্যক্তা গমিষ্যামি ব্বমাশ্রীমমূ। 

ইম্ত বালং সংত্যক্তং নাহন্তাত্বজমাত্মনা ॥৭২| 
হুম্মস্ত উবাঁচ। 

ন পুত্রমভিজানামি ত্বষি জীতং শকুন্তলে 11 
অসত্যবচনা নার্য্যঃ কস্তে শ্রদ্ধাস্থ্যতে বচঃ ৭৩] 

মেনকা নিবনুক্রোশা বন্ধকী জননী তব। 

যয়াসি হিমবৎপুষ্ঠে নির্মাল্যমিব চোঙ্ছিতা ॥৭81 
হি দত 6. ভারতকৌমু দী ১ 

সেতি। প্রস্থে সমতলদেশে। অসতী সন্তানক্সেহীভাবানিষঠ্রম্বভাবা 0৭০1 

কিমিতি। অশ্তভং তজ্জনকং পাঁপম্। বা্ববৈর্মাতাপিতপ্রভতিভিঃ | তথা পত্যা 19১) 

কাঁমমিতি। কামং যথেষ্ট পবিত্যাগকাবণীভাবেহপি স্বেচ্ছাত এব পবিত্যন্তেত্যথঃ ৭৭২" 

নেতি। নাভিজানামি ন ম্মবামি। শ্রদ্ধাস্ততে বিশ্বসিষ্যাতি 1৭৩] 

ভাবতভাবদীপঃ ঁ 
সা প্রসিদ্ধী। অজীজন মীমিতি শেষঃ ৬৯] অবকীর্ধ্য অধভ্যন্কী। অপতা অতি 

সেই নিষ্ঠুবন্ষভাবা মেনকা! হিমালয়েব কোন সমতল ভূমিতে আদাকে 

প্রন কবেন এবং তখনই পবেৰ সন্তানেৰ ন্যায় আমাকে পবিত্যাগ কবিহা 
চলিয়া যাঁন ॥৭০॥ 

আমি পূর্ববজন্মে কি গুকতব পীঁপই যে কবিযাছিলাম, তাহা বলিতে পাপ 

না। যাহার ফলে বান্ধবগণ আমাকে বাল্যকীলে পবিভ্যাগ কবিহাছিলেল" 

আব সম্প্রতি আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিতেছেন ॥৭১] 

তবে, ইচ্ছা কবিয়া আপনি আমাকে পবিত্যাগ কবিলে, আদি নিছে 

আশ্রমেই চলিয়া যাইব। কিন্তু এই বাঁলকটা আপনাবই পুত্র * স্ুতলাং আঁ ল 

ইহাকে পবিত্যাগ কবিতে পাবেন না” ॥৭২1 
ছুমন্ত বলিলেন--“্শিকুস্তলা! তৌমার গর্ভে যে জানাব পুত্র জলিল 

তাহা আমার স্মরণ হইতেছে না। ভ্ত্রীলোকেব কথা দেই চা উর 

স্থৃতবাং তোমীব কথা কে বিশ্বান কবিবে ? 1৭৩৭ 

তোমাৰ জননী বেশ্যা মেনকা! অত্যন্ত নির্দঘা 2 বেন লী, হে হনল 

হিমালযেব উপবে নির্ধাল্যেবস্তায় পবিত্াগ কবি গিমাছে ৭৪, 

১৯০২নী 



৯ ৩০২)০ মৃহীভাবরতে আদি- 

স চাপি নিরনুক্রোশঃ ক্ষত্রযৌনিঃ পিতা তব। 

বিশ্বামিত্রো ত্রাহ্ধণতে লুবঃ কামবশং গতঃ 1৭৫7 
মেনকাগ্দরসাং শ্রেষ্ঠা মহহীণাঁং পিতা চ তে। 
তয়োবপত্যং কন্মাতৃং পুংশ্চলীব প্রভাষসে 1৭৬ 
অশ্রদ্ধেযষিদং বাঁক্যং কথয়ন্তী ন লজ্জমে ৷ 

বিশেষতে। ম্নকাশে দুষ্টতাপসি । গম্যতা্ 1৭৭ 
ক্ষ মহধিঃ স চৈবৌগ্রঃ সাঁদ্নরাঃ ক চ মেনকা। 
ক চ ত্বমেবং কৃপণী তাপসীবেশধারিণী ॥৭৮] 

অতিকায়ণ্চ তে পুত্রো বালোহতিবলবানযমূ। 
কথমল্সেন কালেন শালত্তভ্ত হবোদ্গতঃ (৭৯ 

_ অরকৌক্ী 7 
মেনকেতি। নিবন্ুক্রোশা নির্দযা, বদ্ধকী বেশ্যা। উল্ভিত। পবিত্যক্তা 1৭৪1 
সইতি। নিবহুক্রোশো নির্দিষস্তেনাপি পবিত্যাগাৎ। লুব্ধো লোভী [৭৫1 
মেনকেতি। মহ্াণীং মধ্যে শ্রেষ্ট ইত্যর্থং। পুংস্লীব বেহেব ৭৬] 
অশ্রন্বেবমিতি। অশ্রতেহমবিশ্বস্ডমূ সবরগসথাম্ত্যসথয়ৌঃ স্গমীস্তবাৎ 1৭ 
কৌতি। উগ্রঃ কৌঁপনঃ। অকন্গবীঃ সুবিনীসবেশধারিণী। কৃপণা দীনা। সথবিলাদিনা 

অদ্দরসন্তনঘা ইথং তীপসীবেশধারিণী চ ভবিতুং নাহ্তীতি ভাঁকঃ 1৭৮ 
অতীতি। অতিকীষো বৃহচ্ছরীবঃ ৷ উদগতো দীর্ঘাভূতঃ 1৭৯ 

ভীরতভাবদীপঃ 

আর, দ্ত্রিয় হইতে উৎপন্ন, অথ চ ত্রান্মণ হইবার জন্য লৌভী এবং কামাতুর 
সেই বিশ্বীমিত্রও নির্দয় 1৭৫1 

মেনকা অগ্দবাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠী এবং তৌমার পিতা বিশ্বীমিত্রও মহর্ধিদের 
মধ্যে শ্রেষ্ট; তুমি তাহাদের সন্তান হইলে কি করিয়া! ভূমি বেস্টার মৃত 
বলিতেছ ॥৭৬ 

তুমি এই অবিশ্বীস্ত কথা বলিতে থাকিয়া লঙ্মিত হইতেছ না? বিশেষতঃ 
আমাব নিকটে ! অতএব ছুষ্টতাপসি! তুমি চলিয়া যাও ৭৭ 

সেই কোপনম্বভাব বিশ্বীযিত্রই বা কৌথায়, এবং সেই অঞ্রা মেনকাইবা 
কৌথার়, আব এইরূপ দীনা ও তাঁপসীবেশী তুমিই বা কৌথীয় ?1৭৮। 

তোমীব এই বালক পুত্রটা এত অন্ন কালের মধ্যে বিশাল শরীর, অত্যন্ত 
বলবান্ এবং শীলবৃক্ষের ন্তায় অত্যন্ত দীর্ঘ হইল কি করিয়া ? 1৭১ 
(৪৮ চৈবাগ্রযঃ""- 1 (৭৯)-* শালন্তঙ্ধ ইব-..শালকন্ধ ই... 



পর্বণি অক্টাশীতিতমৌহ্ধ্যায়ঃ | ১০৩১ 

স্থুনিকৃষ্টা চ তে যোনিঃ পুংশ্চলীব প্রভাষসে। 

যদৃচ্ছয! কামরাঁগাজ্জাতা মেনকব! হৃসি ॥৮০॥ 

সর্বমেতৎ পরোক্ষং মে যন্তং বদসি তাপসি ! | 

নাহং ত্বামভিজানামি যথে গম্যতাং ত্ববা 1৮১] % 
শকুক্তলোবাচ । 

রাজন! সর্ষপমান্রাণি পবচ্ছিদ্রাণি পশ্ঠসি | 

আত্মনো বিন্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যসি ॥৮২। 

মেনকা! ভ্রিদশেঘেব ত্রিদশাশ্চান্থু মেনকাস্। 

মমৈবোতকৃষ্যতে জন্ম ভুম্বত্ত । তব জন্মতঃ ॥৮৩| 

ভাঁবতকৌমুদী 
ঘ্বিতি। তে তব যৌনিঃ কাঁবণীভূতা মেনকা স্ুনিবষ্টা বেশ্ঠাা, ভুদপি পুশ্লীব 

বেস্টেব প্রভাষসে, চাতুর্য্েণৈ পুমাংসং বশীকর্ত, প্রবৃত্তত্বাৎ। যদৃচ্ছযা ব্বাতন্কেণ, কাঁদবাগাদ্ব 

মেনকযা ত্বং জাতানি। অতত্তব জন্মাপি নিরুষ্মিতি ভাবঃ 1৮০| 

সর্বমিতি। পবোক্ষমসমক্ষম্, অতএবাবিশ্বীস্তমিতি ভাবঃ। অভিজানামি পবিচিনোঘি 1৮১ 

বাজনিতি।, অত্র ছিদ্রং দৌষঃ। অত্রাষমাশযঃ-মম খলু, কীমবাঁগপ্রযুক্তদন্মদাত 

এবাকিঞিখকবো দোষঃ প্রাষেণৈব তদ্দোষদর্শনাৎ, তব তু অপতিতভার্ধ্যাত্যাগেন পাঁভিতা- 

বপো গুরুতব এব দৌষঃ, «পতিতাত্যাগ্যপতিতত্যাগিনশ্চ পতিতা ইতি গোতদ- 

বচনাৎ |৮২॥ 

মেনকেতি। মেনক| বেহ্ঠাপি ত্রিদশেঘেব দেবেঘেব গণ্যতে » বিধ ত্িদি*]। দেবা, 

মেনকাম্ অন্থ ততো নিৰষ্টা এবেত্যর্থ, গ্রভাবনিকর্ধাদিতি ভাব: । অত্র হীনার্ে অঃ 

অতএব কর্মপ্রবচনীবত্থাদ্থিতীযা ৷ উৎ্রুত্ততে, মানুযতো৷ দেবন্তোঁৎকর্াদিত্যতিপ্রান্ঃ :৩ 

তৌমাব মাতা বেশ্তা বলিযা অত্যন্ত নিকৃষ্ট, তুমিও বে্টাৰ দই 

বলিতেছ ; তাঁব পব, সেই ন্বৈবিদী মেনকাঁও কামান্ধ হইবাই তোমাকে
 জলাইঘাহিল : 

স্বতবাং তোমাৰ জন্মও অত্যন্ত নিকৃষ্ট 1৮০॥ 

তাৰ পব, তাপসি ! তুমি যাহা কিছু
 বলিতেছ, দে নকল আনান সব? 

হইতেছে না৷ বলিয়া বিশ্বাসেৰ অযোগ্য ; বিশেবতঃ আসি তোগাকে টিন 

না; স্বতবাং তুমি ইচ্ছাঁনুনাবে চলিযা বাঁও” ।৮১ 

শকুন্তলা বলিলেন-__রাঁজা! আপনি সর্ষপপ্রমীণ পনচ্িত্র€ হেড হত, 

কিন্তু নিজে বিশ্বপ্রমাঁণ ছিদ্রগুলি দেখিরাও
 দেখিতেছেন না 1৮২1 

* অত; পরং কচিৎ *...ছিসপ্ততিতমোহধ্যাঘত, হ্ষচিন্ত “অটল হজে ইট 
অধ্যায়সমাধধিনীস্তি 1 (৮৩৬), মমৈবোড্িচাতে জগ ছুছন্ত পল ভললত৭] 

রি 
ডিটি 



১০৩২, মহাভারতে 'আঁদি- 

ক্ষিতাঁবটসি রাজেন্দ্র! অন্তরীক্ষে চরাম্যহম্। 

আবয়োরন্তবং পশ্ঠয মেরুদর্ষপয়োরিব 1৮৪॥ 

মহেন্দরস্ত কুবেরস্ত যমস্ত বরুণস্ত চ। 

ভবনান্নুসংযামি প্রভাবং পশ্য মে নৃপ !॥৮৫॥ 

সত্যশ্চাপি প্রবাদোহয়ং যং প্রবক্ষ্যামি তেহনঘ ! | 

নিদর্শনার্ঘং ন দেষাচ্ছব। তং ক্ষস্তুমহসি ॥৮৬। 

বিরূপো! যাবদাদর্শে নাত্মনঃ পশ্থাতে মুখম্। 

মন্যতে তাব্দাত্বানিমন্যেভ্যো রূপব্তমম্ ॥৮৭॥ 

যদা স্বযুখমাদর্শে বিকৃতং সোহভিবীক্ষতে। 

তদাস্তরং বিজানীতে আত্মানঞ্চেতরং জন /৮৮॥ 
০০০ 

ভাবতকৌমুদী 
ক্ষিতাবিতি। আবযোস্তব মম ৮, অন্তবং ভেদ্বম্1৮৪| 

মহেন্রস্তেতি। অন্গসত্যাঁমি ইচ্ছষৈব যাতুমর্ামি, ত্বন্ত নেত্যাশষঃ ॥৮৫| 

সত্য ইতি। নিদর্শনার্ঘং কেবলং তবৈৰ জ্ঞাপনার্ঘম্॥৮৬| 
বিবপ ইতি। এবমেব যাবদাত্মানং ন পবীক্ষষসি, তাবদেব তং নির্দোষং মন্তেথা ইতি 

ভাব ॥৮৭॥ 

মেনকা বেস্ঠা হইলেও দেব্তাব মধ্যে গণ্য ; এমন কি দেব্তাবা ত মেনকা। 
অপেক্ষা নিকৃষ্ট। অতএব দুম্মস্ত! আপনার জন্ম অপেক্ষা আমাব জন্ম 

উৎকৃষ্ট ॥৮৩| 

মহাবাঁজ! আঁপনি কেবল ভূতলেই বিচবণ করিতে পাঁবেন, আর আমি 
সে ভূতল ও আকাশ- ছুই স্থানেই বিচব্ণ কবিতে পারি; ন্মুতরাং সুমেক 
ও সর্ষপে মত আমার ও আপনার ভেদটা দেখুন ॥৮৪॥ 

তাব পব, মহাবাজ! আমি ইচ্ছানুসারে ইন্দ্র, কুবেব বম ও বকণে 

বাড়ী যাতায়াত করিতে পাবি; অতএব আমাব ক্ষমতাটা দেখুন ॥৮৫। 
মহাবাজ! আমি যাহা বলিব, সে কথাগুলি সত্য। সেগুলি আপনাকে 

জানাইবাঁব জন্যই বলিব, কিন্তু বিদ্বেষবশত; নহে। সারিরি হাতি বির দ 
কবিবেন ॥৮৬| 

কুৎসিত লোক যে পর্য্যন্ত আপনাব মুখখানা দর্পণে না দেখে, দেই 
পর্যন্তই সে আপনাকে অত্যন্ত স্ুন্বব মনে কবে ।৮৭॥ 

(৮৬) য্প্রবন্ষ্যামি'"ণ (৮৭)-*"রূপবন্তবমূ। 

(৮৮)-"*তদেতবং বিজানাতি সোত্মানং নেতবং জনম্। 
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অতীবরূপসম্পন্নো ন কঞ্চিদবমন্তে 1 

অতীব জল্পন্ দুর্বাচো ভবতীহ বিহেঠকঃ ॥৮৯॥ 
মুর্খো হি জল্পতাং পুংসাং শ্রুত্বা বাঁচঃ শুভাণ্ুভাঃ। 
অণুভং বাক্যযাদতে পুবীষমিব শৃকবঃ 1৯০ 
প্রাজ্ঞন্ত জন্পতাং পুংসাং শ্রন্তবা বাচঃ শুভাশুভাঃ। 
গুণবদ্বাক্যমাদত্তে হংসঃ ক্ষীরমিবাস্তনঃ 1৯১] 

অন্যান্ পরিবদন্ সাধূর্যথ। হি পরিতপ্যতে । 

তথা পরিবদন্নন্যাংস্তৃষ্টো৷ ভবতি দুর্ভবনঃ 1৯২ 

ভাঁবতকৌমুদী 
যদেতি। বিরুতং কুৎসিতম। আত্মানম্ ইতবং জনঞ্চ বিজ্ঞ, অগ্তবং ছযোর্ডেদং বিজানীত 

ইত্যর্থ। এবমেবাত্বপবীক্ষণেন ত্বমপ্যাত্পধযোর্ডেদং বিজনীষা ইত্যাশষঃ 1৮৮ 
অতীবেতি। “বটি ভাগুবিরলোপম্” ইত্যাদিনা বাক্শব্দা টাপি বাঁচেতি বপম্, ততশ্চ 

ুষটা বাঁচা যন্ত স ুর্বাচঃ। বিহেঠকঃ পবগীড়কঃ। “হেঠ বিবাধাযাম্” ইতি হেঠতেবুণ, ৮০ 
র্ব ইতি। শুভাম্তভা উৎকষটনিকুষ্টাঃ । অন্তভং নিকু্টমূ। পুরীষং বিষ্টাম্।৯০] 

প্রাজ্ঞ ইতি। গুণবদুতরুষ্টম |৯১। 

অন্তানিতি। সাধু: সজ্জনঃ পরিবদন্ নিন্দন্ 1৯২| 

ভাঁবতভাবদীপঃ 

আব, সে যখন দর্পণে আপনার মুখখানা দেখে; তখন আঁপনাবও অহ্যেব 

বৈষম্য জানিতে পাবে ॥৮৮॥ 

অত্যন্ত সুন্দর লোক কাহাবও অবজ্ঞা কবেন না, আব অধিকভাষী ও 

কটুভাষী লোক নিন্দা কিয়া পবগীড়ক হইয থাকে ।৮৯॥ 

অন্ধ লৌক ভাল কথা ও মন্দ কথা ছু-ই বলিতে থাকিলে, মূর্থ ভাহাব মন্দ 

কথাই গ্রহণ কবে, শুকর যেমন (ফুল ফেলিয়া ) বিষ্টা গ্রহণ কবে।৯| 

আব, অন্ত লোক ভাল কথা ও মন্দ কথ! দুই-ই বলিতে লাঁগিলে, কিন্ত 

লোক তাহাব ভাল কথাই গ্রহণ করেঃ যেমন হংদ জল হইতে ছুগ্ধ 

গ্রহণ কবে ॥৯১॥ 

সঙ্জন যেমন অন্যেব নিন্দা করিয়া ছূ্খিত হন, ছূর্ন তেমন অন্েব নিন্দা 

কবিযা সুখী হয় ।৯২।॥ 58852 িিরি কিরয়া রি 

(৬৯)--"ভবতীহ বিকখনঃ -**ভবতীহ বিহেতুকঃ। 
১৩০ 



৯০২৩) ৪ ! মহাভারতে আদি- 

অভিবাগ্য যথা বুদ্ধান্ সম্ভো। গচ্ছন্তি নির্কৃতিম্। 

পরবং সজ্জনমাত্তু্য মু্থো তবতি নিরৃতিঃ ॥৯৩| 

সুখং জীবন্ত্যদোষজ্ঞা মূর্থা দৌষানুদশিনঃ | 

যত্র বাঁচ্যাঃ পবৈঃ সন্তঃ পরানাহুত্তথাবিধান্ ॥৯৪॥ 

অতো হাস্ততবং লোকে কিঞ্দন্যন্ন বি্যাতে | 

যত্র হুর্নমিত্যাহ দুর্জনঃ সজ্জনং স্বয়ম্ ॥৯৫॥ 

সত্যধর্মচ্যুতাড পুংসঃ ভুদ্ধাদাশীবিষাদিব 

অনাস্তিকোহপ্যুদ্বিজতে জনঃ কিং পুনরাস্তিকঃ ॥৯৬॥ 

সবয়মুৎ্পাগ্ বৈ পুত্রং সদৃশং যোহবমন্যতে | 

তন্ত দেবা; শ্রিয়ং স্বন্তি ন চ লোকানুপান্মুতে ॥৯৭॥ 
নোনা রা 2৪ নিরির 

অভিবাঞ্েতি। নির্বতিং সুখ্, গচ্ছন্তি গ্রাপ্বন্তি। নিবৃতিঃ স্থথী 1৯৩ 

স্থথমিতি। প্রাজ্ঞাঃ খলু পরেষাং দৌষং জানন্তোহপি ত্দনালোচনাদদৌধজ্ঞা ইব হুখং 

জীবন্তি। মূর্থাপ্ত পবেষাঁং দৌধান্ু্র্গিনঃ সন্ত আকুলীতবন্তি। যন্ত্র জগতি, পবৈকত্বমৈঃ 

প্রাজ্র, বাচ্যা নিন্দ্যা নিন্দিতাঃ সন্তো দুর্জনাঃ, পরান্ তান্ত্তমানপি, তথাবিধান্ নিন্দ্যানে- 

বাহুঃ ॥৭৪ 

অত ইতি। ত্র য, স্বষং দুর্জনঃ সন্নপি, সজ্জনমেব ছুর্জনমাহেতি 1৯৫1 

সত্যেতি। সত্যবপে! ধর্শঃ সত্যবর্সন্তস্চ্চুতাৎ্। অনীস্তিক আস্তিকেতবঃ |৯৬| 

ভাব্তভাবদীপঃ 

বা। হেঠ বিবাধযাম্|৮৯--৯২| নিরৃতঃ সখী 1৯৩| ঘত্রর পবৈঃ সন্ভির্বাচ্া 

পণ্ডিতেবা যেমন বৃদ্ধবর্গেব অভিবাদন করিয়া সুখী হন, মূর্থেরা তেমন 
সঙ্জনেব প্রতি আক্রোশ কবিয়। সুখী হয় ॥৯৩| 

প্রাজ্ঞ লৌকেবা পরেব দোষ জানিয়াও তাহার আলোচনা না কবায় 

তদনভিজ্ঞেব ন্যায় থাকিয়া সুখে জীবন যাপন কবেন; আর মূর্খেরা পরেব 

দৌব অনুসন্ধান করিতে থাকিয়া আকুল হইয়া জীবন যাপন করে এবং 

সঙ্জনেবা যেখানে দুর্জনদের নিন্দা কবেন, সেইখানেই আবার ছুর্জনেবাও 
সজ্জনদিগেব নিন্দা কবে ।৯৪॥ 

জগতে ইহা অপেক্ষা অন্য কোন হাস্তকর ব্যাপার নাই যে, মানুষ নিজে 
ছুর্জন হইয়া সঙ্জনকে দুর্ন বলে ।৯৫। 

নাস্তিক লোকও, যখন রুদ্ধ সর্পতুল্য সত্যত্র্ট লোকের ভর কৰিয়া থাকে ; 
তখন আব আস্তিক লৌকেব কথ! কি বলিব ॥৯৬| 
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কুলবংশপ্রতিষ্ঠাং হি পিতরঃ পুত্রমক্রবন্। 
উভমং সর্কৃধন্মাণাং তম্মাৎ পুত্রং ন সন্ত্জেৎ ॥৯৮| 
স্বপত্বীপ্রভবান্ পঞ্চ লব্ধান্ ক্রীতান্ বিবদ্ধিতান্। 
কৃতানন্তান্থ চো্পন্নান্ পুত্রান্ বৈ মনুবব্রবীৎ 1৯৯ 
ধর্মকীর্ভ্যাবহা নংণাঁং মনসঃ গ্রীতিবর্ধনাঃ | 
ব্রায়ন্তে নরকাজ্জাতাঃ পুত্রা ধন্মপ্লবাঃ পিতুন্ ॥১০০॥ 

স ত্বং নৃপতিশার্দুল ! ন পুত্রং ত্যক্তুমর্থসি। 
আত্মানঃ সত্যধর্ম্ৌ চ পালযন্ পুথিবীপতে !। 
নরেন্দ্রসিংহ ! কপটং ন বো ত্বমিহাহ্দি ॥১০১| 

দ্বয়মিতি। সৃশমাতবতুল্যং গুণবস্তমূ। নি লোকান্ স্বর্গান্॥৯৭1 
কুলেতি। কুলং বার্ধকে পিতৃদেহো বংশোহ্ষস্চ তযোঃ প্রতিষ্ঠামাশ্রযস্থানম্। সর্ব 

ধর্মাণীং রক্ষকত্বেনোত্তমম্। “কুলং গোত্রে গণে দেহে” ইতি ব্রিকাঁওশেষঃ 1৯৮ 
ম্বেতি। শ্বপত্বীপ্রভবান্ অন্তা্ম চোৎ্পন্নানিত্যৌবসত্বেনৈকবিধান্। কৃতাঁন্ পুত্রিকা- 

পুত্রান্1৭৭| 

ধর্দেতি। ধর্মকীর্ত্যোবাবহা জনকাঃ | ধর্মপ্নবা জাতা ধর্শমভেলীভূতাঃ সন্তঃ 1১০০ 
স্ ইতি।  সত্ৎ ধ্্াপবো শ্যাষেন বাজ্যশাসনাধিতো। যটপদমিদং পন্চম্॥১০১। 

ভারতভাবদীপঃ 
1৯৩ ইহ রি ত্তি। লোকানমুত্র |৯৭--৯৮| স্বপত্বীপ্রভবানন্তাস্থ চোৎপন্নীংস্চতুবিধা- 
ণেবং পঞ্চ পুত্রান্ প্রচক্ষতে। কৃতান্ উপনযনাদিনা সংস্কৃতান্।৯৯--১০০। আত্মানং 

_ ষে ব্যক্তি নিজেই উপযুক্ত পুত্র উৎপাদন কৰিয়া আঁবাব তাহাৰ প্রতি 
অবজ্ঞা কবে, দেবতাঁবা তাহার সম্পদ নষ্ট কবেন এবং সে স্বর্গলাভ কবিতে 
পাবে না ॥১৯৭।॥ 

পিতুলোকেরা! বলেন-_পুত্রই বৃদ্ধকালে পিতাব দেহবক্ষাব, চিবদিন 
বশবঙ্ষাব এবং সমস্ত ধর্মরক্ষাব প্রধান উপায়; স্ুতবাং সে পুত্রকে 
ত্যাগ কবিবে না ॥৯৮। 

মন পাঁচ প্রকার পুত্র বলিয়াছেন__নিজেব স্ত্রীব গর্ভে বা অন্টেব শ্বীব 
গে নিজেব উৎপাঁদিত, লব, ক্রীত, পালিত এবং পুত্রিকাপুত্র ॥৯৯ 

পুত্র ধর্ম ও কীন্তিজনক, মনেব আনন্বর্ধক এবং ধর্েব ভেলা হইযা 
নবক হইতে পিতৃলোঁকেব পবিভ্রাণকাবক 1১০৭ 

মহাবাজ! আপনি আত্মা, সত্য এবং অপবাপব ধর্মের বক্ষাষয প্রবৃত্ত 
বহিযাছেন; স্ৃতবাং আপনি পুত্রকে ত্যাগ করিতে পাবেন না এবং কপটতাও 

পাবেন না ॥১০১। 



১০৩৬ মহাভারতে আদি- 

বরং কৃপশতাদাপী বরং বাগীশতাৎ ক্রতুঃ | 

ববং ক্রতৃশতাৎ, পুন্রঃ সত্যং পুন্রশতাদ্বম্ ১০২ 

অশ্বমেধমহত্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্। 

অশ্বমেধসহআদ্ি সত্যমেব বিশিষ্যতে 0১০৩ 

সর্বববেদাধিগমনং সর্ববতীর্থাবগাহ্স্। 

সত্যঞ্চ বচনং বাজন্। সমং বা স্যান্নবাসমম্ ॥১০৪| 

নীস্তি সত্যসমো ধর্ম ন সত্যািগ্ভতে পরম্। 

নহি তীব্রতরং কিঞ্চিদনৃতাঁদিহ বিগ্ভতে ॥১০৫। 

বাজন্! সত্যং পরং ব্রন্ম সত্যঞ্চ সময়ঃ পরঃ | 

মা ত্যাক্ষীঃ সময়ং বাজন্। সত্যং সঙ্গতমস্ত তে ॥১০৬। 

ভাঁবতকৌমুদী 
ববমিতি। ববমিতি শ্রেষ্ঠার্থেহপি ক্লীবত্বমার্যম্ , "দেবাদ্তে ববং শ্রেষ্ঠে ত্রিযু, ক্রীবং 

মনাকৃপ্রিষে” ইত্যমবঃ ॥১০২| 

অশ্বেতি। ধৃতং ধর্মপবীক্ষকৈঃ। বিশিশ্ততে আধিকোনাবধার্ধ্যতে তৈ: ॥১০৩| 

সর্ধবেতি। অসমং বেদাধিগমনাদিত্যঃ সত্যমধিকমিত্যাশঘঃ |১০৪] 

নেতি। পবযুতক্ষ্টম্। তীব্রতবম্ অধিকদুঃখজনকত্বেন ভঘক্কবম্ ॥১০৫| 

বাঁজন্িতি। সময আঁচাবঃ। সমযমাচাবম্। লঙ্গতম্ আত্মনি চিবস্থিতম্ ১০৬ 

শত কৃপ খনন অপেক্ষা একটী দীথিকা খনন শ্রেষ্ঠ, শত দীর্বিকা খনন 
অপেক্ষা একট যজ্ঞ কৰা শ্রেষ্ঠ, শত যজ্ঞ কবা অপেক্ষা একটী পুত্র উৎপাদন 
কৰা শ্রেষ্ঠ এবং শত পুত্র উৎপাঁদন করা অপেক্ষা একটা সত্য পালন 
কৰা শ্রেষ্ঠ ॥১০। 

তুলাযন্ত্রের এক দিকে সহত্র অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং অন্যদিকে একটী সত্য 
তুলিয়া দিয়া পবীক্ষকেব৷ মাপিয়াছিলেন ; তাহাতে তীহারা দেখিলেন, সহম্র 

অশ্বমেধ অপেক্ষা সত্যই অধিক হইয়া গিযাছে ॥১০৩। 
সমস্ত বেদ অধ্যয়ন, সমস্ত তীর্থে সান এবং সত্য বাক্য-_ এইগুলি পবস্পব 

সমানও হইতে পাঁবে এবং সত্য অধিক হওয়ায় অসমানও হইতে পারে ॥১০৪ 
সত্যেব তুল্য ধর্ম নাই এবং সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তও নাই; আবাৰ 

মিথ্যা হইতে ভয়ঙ্করও এই জগতে কিছু নাই ॥১০৫॥ 
মহাঁবাজ | সত্যই পর ব্রন্দম এবং সত্যই পবম সাচার; সুতরাং 

আপনি সে সদাচাব ত্যাগ কবিবেন না, আঁপনাব হৃদয়ে চিবকালই সত্য 
সংলগ্ন থাক্ 7১০৬ 



পর্ব্বণি অষ্টাশীতিতমোহধ্যাযঃ। ১০৬৭ 

অনৃতে চে পসঙ্গন্তে শ্রাদ্ঘধাসি ন চেৎ ন্বয়ম্। 
আত্মন। হন্ত গচ্ছাঁমি তাদৃশে নাস্তি সঙ্গতম্ ॥৯০৭॥ 

খতেহপি ত্বাঞ্চ ছুত্মন্ত । শৈলবাজাবতংসিকাম্। 
চতুরন্তামিমামুর্বাং পুত্রো মে পালয়িস্যৃতি ॥১০৮ 

বৈশম্পাষন উবাচ । 

এতাবছুক্ঞ রাজানং প্রাতিষ্ঠত শকুন্তলা । 
অথান্তবীক্ষে ছুত্সন্তং বাঁগুবাঁচাশবীবিনী ॥১০৯॥ 

খত্বিক্পুবোহিতাচার্ষ্যৈরন্কিভিশ্চ বৃতং তদা। 
ভন্ত্রা মাতা পিতুঃ পুক্রো যেন জাতঃ স এব সঃ ॥১১০॥ (যুগ্নাকষ্) 

৩ 

অনৃত ইতি । অনুতে মিথ্যাব্যবহাবে, প্রসক্কো দৃটাসক্তিঃ। ন্ শ্রদ্দধাদি মদ্বাক্ং ন 

বিশ্বসিষি। সঙ্গতং মম সম্মেলনম্, নাস্তি ন সম্ভবতি |১০৭॥ 

খত ইতি। খতে বিনা। শৈলবাঁজো! হিমীলঘঃ অবতংসঃ শিবোভূষা ঘন্তাস্তাম্, চত্বাবঃ 
সমূদ্র অস্তেষু যন্ান্তাঞচ ৷ স্বপ্রভাবাদেব সার্বভৌমো ভবিস্ততীতি ভাঁবঃ 1১০৮ 

এতাঁবদিতি। অশবীবিণী শবীবিণা কেনচিদপ্রযুক্তেত্যর্থঘঃ । খত্বিজো বৈদিককর্ম- 
কর্তাবঃ, পুরোহিতাঃ ন্মার্ডাদিকর্মকর্তীবঃ আচাধ্যা উপীধ্যাধাশ্চ তৈঃ। মাতা ভস্! চর্ম- 
কোশশ্বরূপা, বাযোবিব সন্তানন্তোদ্দবে কেবলধাবণাদিতি ভাবঃ, কিন্তু পুত্রঃ পিতৃবেব, যেন 

হেতুনা, স পিতৈব, স পুত্র জাতঃ । “তন্ত্র চর্দপ্রসেধিকা” ইত্যম্রঃ 1১০৯--১১০| 
ভাঁবতভাবদীপঃ 

পালিষন পাঁলনহেতৌঃ ॥১০১--১০৫| সমযে! নিষমঃ। জঙ্গতং সথ্যম্1১৭৬--১০৭] অত্র 

“খতেহপি গর্দভীক্ষীবাৎ পযঃ পাশ্ততি মে স্থৃতঃ” ইতি ক্চিৎ পঠাতে। তত্তাষং ভাব 
গর্দিভীক্ষীরবত্বযা দত্তমপি বাজ্যং পরিত্যজ্য স্বতুজবলেনৈব মৎপুত্রো বাজ্যং করিব্যতীতি। 

ত্বামিতি। চতুরন্তাং চতুঃসমুদ্রান্তাীম্ ॥১০৮-_১০৯॥ ভন্ত্রা চর্দকোশন্তত্র নিহিত বীজং 

যথা তদীযং ন ভবতি, এবং মাতাপি ভক্ত্রেব। যেন হেতুনা যো জাত: নস এব সঃ কার্যস্ত 

পক্ষান্তবে, আপনি যদি মিথ্যাতেই আসক্ত হইয়া থাকেন এবং আমাৰ 
কথাষ যদি বিশ্বীস না করেন, হায়! তবে আমি নিজেই চলিয়! বাইতেছি, 
আপনাব মত লোকেব সঙ্গে আমার সম্মেলন সম্ভব হইবে না ॥১০৭॥ 

বস্তু । তোমা ব্যতীতও আমাৰ পুত্র, হিমালযালন্কৃত চতুঃসমুদ্রবেত্িত 
এই পৃথিবী শাসন কৰিবে” ॥১০৮। 

বৈশম্পীয়ন বলিলেন_-শকুস্তলা বাজাকে এই সকল কথা বলিষা প্রস্থান 

উহ পুরি জারি হারা 0০ 
(১০৮) খতেহপি ত্বষি ছুম্ন্ত 1, ত্ামৃতে্পি হি দুগ্মন্ত! শৈলবাজাবতংসকাম্***। 
(১০৯) অথাস্তিক্ষাদস্ম। 



নম্র মহাভারতে আর্দি- 

ভবম্ব পুত্রং ছুক্সন্ত ৷ মাবমংস্থাঃ শকুন্তলাম্। 

রেতোধাঃ পুত্র উন্নয়তি নবদেব ৷ যমক্ষয়াড ॥৯১১ 

ত্ণস্ত ধাতা গর্ভস্ত সত্যমাহ শকুস্তল! | 

জীঁয়া জনয়তে পুত্রমাত্মনোহঙ্গং দিধা কৃতম্ ॥১৯২।॥ 

তম্মানডবন্ব ভুত্বন্ত ৷ পুত্রং শাকুন্তলং নৃপ ! | 

অভূতিবেষা ঘত্যক্ত1 জীবেজ্দীবন্তমাত্মজম্ ॥১১৩॥ 

শাকুন্তলং মহাত্মানং দৌক্সন্তিং ভর পৌরব।। 
ভর্তাব্যোহযং ত্বয়! যম্মাদম্মীকং বচনাদপি । 

তম্মান্তবত্বয়ং নান্গা ভবতো নাম তে সত ॥১১৪॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 
ভবন্বেতি। ভবস্ব পালয। বেতোধাঃ সন্তানোৎপাঁদনাষ শুক্রনিষেক্তা। যমক্ষযা- 

ননবকাৎ উন্নযতি পিতবমুদ্ধীবযতি। তৃতীষপাঁদে অক্ষবাঁধিক্যমীর্যম্ |১১১| 

ত্বমিতি। অস্ত এতৎপুত্রীভূতম্ত । ধাতা জনযিতা। আত্মনঃ পিতুঃ ॥১১২। 
তম্মাদিতি। পিতা জীবন্তমাত্বজং ত্যন্তী! যজ্জীবে, এষা তন্ত অভূতিবমঙ্গলম্ ॥১১৩| 
ভর্তব্য ইতি। অম্মাকং দেবানাম, অন্মাদ্চনাদপি। ভবত ইতি পৃষোদবাদিত্বাৎ 

সাধু। যট্চবণৌহ্যং স্লোকঃ ॥১১৪| 
ভারতভাবদীপঃ 

কাবগানন্তবাৎ 1১১০ ভবম্য ধাবযন্যয পোঁব্যন্ব বা। বেতোধাঃ বেতঃসেক্তা য; স 

এষ পুত্র পিতৃবনন্য এবেত্যর্থঃ। উন্নযতি উর্দং নযতি, যমক্ষযাঁৎ নবকাৎ; পিতুনিতি 

প্রতি এই আঁকাশবাণী হইল-“মাতা ত কেবল ভন্ত্রা ( ভাথী, ধাতা ) স্ববূপ, 

পুত্র পিতাঁবই বটে, যেহেতু পিতাই পুত্র হইয়। জন্মিয়৷ থাকেন ॥১০৯-_-১১০॥ 

ছমবস্ত! এই পুত্রটাকে বাখিয়! ভবণ-পৌঁষধণ কব, শবকু্তলাব প্রতিও অবজ্ঞা 
কবিও না। কাৰণ, নবনাথ! সন্তানোৎপাঁদক পুত্র পিতাকে যমালয় 
হইতে উদ্ধাব কবে ॥১১১॥ 

শকুস্তলা সত্যই বলিয়াছে, তুমিই এই পুপ্রটীৰ জনক বিধাতা পিতাব 
শবীব ছুই ভাগে বিভক্ত কবিয়। পুত্র স্থত্টি করেন, আর মাতা তাহাকে 
প্রসব কবেন ॥১১২॥ 

অতএব ছুগ্স্ত ! শকুস্তলাব গর্ভজাত পুত্রটাকে রাখিয়া ভব্ণ পোষণ 
কব। কাবণ, পিতা জীবিত পুত্রকে পরিত্যাগ কবিয়া যে জীবন ধাবণ 
কবেন, তাহা তাহা পক্ষে অমঙ্গল ॥১১৩। 

হে পুকবাজ | এটা তোঁমাব ওবসে শকুত্তলাৰ গর্ভে রাতে; স্ৃতবাং 
এই মহাত্মাকে রাখিয়া ভরণ-পোষণ কর। যখন আমাদের অনুবোধেও 



পর্ববণি অষ্টাশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ১০৩৯ 
তচশুত্বা পৌঁববো রাজা ব্যাহতং ভ্রিদিবৌকসাম্। 
পুবোহিতমমাত্যাংশ্চ সম্প্রহক্টোহ্রবীদিদমূ ॥১১৫॥ 
শৃরবস্তেতস্তবস্তোহন্ত দেবদুতস্য ভাষিতমৃ। 
অহঞ্চাপ্যেবমেবৈনং জানামি ব্বযমাত্জম্ ॥১১৩॥ 
যগ্যহং বচনাদস্া গৃহ্ীযামিমমাত্বজমৃ। 

-ভবেদ্ি শঙ্কা লোকস্ত নৈব শুদ্ধো ভবেদযম্ ॥১১৭॥ 
বৈশম্পায়ন উবাচ। 

তং বিশোধ্য তদা! রাজ। দেবদূতেন ভারত । | 
হুষ্টঃ প্রমুদ্িতশ্চাঁপি প্রতিজগ্রাহ তং স্ৃতম্ ॥১১৮॥ 

ততস্তস্ত তদ। রাজা পিতৃকার্ধ্যাণি সর্বশঃ | 
কাবয়ামাস মুদ্দিতঃ গ্রীতিমানাত্বজন্ত হি ॥১১৯॥ 

তদ্দিতি। ত্রিদিবৌকসাং দেবানাম্, ব্যাহতং দৃতমুখেনোৎ বাক্যম্ 1১১৫। 
শৃত্বিতি। ব্বযমহধশপি। এনং শকুন্তলাপুত্রম্1১১৬। 
যদীতি। অস্তাঃ শকুন্তলাযাঃ। শুদ্ধো ছুর্স্তৌরসত্বেন নির্দোষঃ, অন্থন্তাপি সম্ভবাৎ ॥১১৭ 

তমিতি। দেবদূতেন দেবদূতবাঁক্যেন, বিশোধ্য স্বৌবসত্বজ্ঞাপনেন নির্দৌষীক্ত্য ॥১১প 
ভাঁবতভাবদীপঃ 

শেষঃ 1১১১] ধাতা নিষেক্তা ॥১১২॥ অভূতিবভাগ্যম্ ॥১১৩--১১৬ গৃতীষাং গৃহীযামি। 

ইহাকে বাখিয়া তোমার ভরণপোষণ কবিতে হইবে, তখন এই পুত্রটী "ভরত 
নামে প্রসিদ্ধ হউক” ॥১১৪॥ 

বাজ! ছ্স্ত দেবগণের সেই বাক্য শুনিষা, অত্যন্ত আনন্দিত হইয! 

পুবোহিত ও মন্ত্িবর্গকে এই কথা বলিলেন__ ॥১১৫। 
“আঁপনাবা৷ দেবদুতের এই বাক্য শ্রবণ ককন, আমি নিজেও এই 

বালকটীকে এইবপেই নিজেব পুপ্র বলিয়া জানি 1১১৬ 
কিন্ত আমি যদি কেবল শকুস্তলাব কথাতেই এই বালকটাকে পুত্র বলিযা 

গ্রহণ কবি, তবে লোকেব আশঙ্কা হইবে যে, এটা রাঁজাব ওবদ পুত্র না 
হইতেও পাবে” ॥১১৭ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_-মহাবাজ। তখন ছুত্বত্ত নেই আকাশবাদীদাবা 

সেই বালকটীকে নিজেব ওরস পুত্র বলিয়া প্রমাণ কবাইযা লইযা, সহান্তসুখে 
এবং আনন্দিত চিন্তে তাহাকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ কবিলেন ॥১১৮| 

(১১৫) জ্জুতত্বা পৌরবে! রাজন্! ব্যান্বতং বৈ দিবৌকসাম্ * । 
(১১৬)***ভবৃন্তোহগ্ভ... ] 



দহ মহাভারতে আদি- 

দ্ধ চৈনমুপান্ৰায় সন্েহং পরিষস্থজে। 
সভাজ্যমানো বিপ্রৈশ্চ স্তয়মানশ্চ বন্দিভিঃ ॥৯২০। 
স মুদং পরমাং লেভে পুত্রসংস্পর্শজাং নৃপঃ। 
তাৰ ভার্য্যাং দুঝ্স্তঃ পুজয়ামাস ধর্দতঃ ॥৯২১॥ 
অব্রবীচ্চৈব ত1ং রাজা সাস্তপুর্ববমিদং বচঃ। 
কৃতো লোকপরোক্ষোহয়ং সন্বন্ধো বৈ ত্বয়া সহ ॥১২২॥ 
তম্মাদেতন্ময়া দেবি ত্বচ্ছুদ্যর্থং বিচারিতমৃ। 

মন্যতে চৈব লোকস্তে স্ত্রীভাবান্ময়ি সঙ্গতম্ ॥১২৩। 
 ভারতকৌমুদী 

তত ইতি। গ্রীতিমান্ পুত্রং প্রতি প্রণযবান্। পিতৃকার্ধ্যাণি উপনয়নাদীনি 1১১৯। 

ূর্ধীতি। সভাজ্যমানঃ প্রশ্তমানো বাঁজা, পরিষস্বজে আলিলিঙ্গ ॥১২০। 
সইতি। তাং ভার্ধ্যাং শুত্তলাঞ্চ পৃজযামাস বিশেষাদবেণ সন্মানযামাস্ ॥১২১॥ 
অব্রবীর্দিতি। অক্ষাঁণাং পবঃ 95515555555 অযং সম্বন্ধো 

গান্বব্ববিধানেন পতিপত্রীত্সম্পর্কঃ, ময়! কৃতঃ 1১২২ 

তম্মাদিতি। ত্বদ্ধার্থথ তব নির্দোত্প্রমাণার্থম। এত বিস্মবণাম্বীকাব[দিকম্। 
বিচারিতং বিচার্য কৃতম্। শ্ত্রীভাবাৎ স্ত্রীণাং শ্বাভাবিককামচাধচল্যান্, সঙ্গতং সঙ্গম ॥১২৩| 

ভাবতভাবদীপঃ 
ইতো৷ লোপাতাব আর্ধঃ 1১১৭--১১৮] পিতৃকশ্মীণি পিত্রা কর্তব্যান্াপনযনাদীনি 1১১৯। 

তাহাব পর রাজা আনন্দিত ও স্নেহপবায়ণ হইয়া, তখনই সেই ুত্রটাব 
উপনয়ন প্রভৃতি পিতার কর্তব্য সমস্ত কার্ধ্য করিলেন ১১৯ 

তখন্ ব্রাক্মণগণ প্রশংসা কৰিতে লাগিলেন এবং বন্দিগণ স্তব করিতে 

থাকিল, এই অবস্থায় রাজা সন্গেহে পুত্রটার মস্তকীন্রাণ করিয়া আলিঙ্গন 
কবিলেন ॥১২০॥ 

বাজা তখন পুত্রসংস্পর্শনিবন্ধন পরম আনন্দ লাভ করিলেন এবং ধর্্মানুসাবে 

শকুত্তলাকে ভার্যা বলিয়া! গ্রহণ করিয়া বিশেষ সন্মানিত করিলেন ॥১২১॥ 

এবং রাজা অনুনয় সহকাবে এই সকল কথা শকুস্তলাকে বলিলেন_- 
“দেবি! আমি লোকের অসমক্ষে তোমার সঙ্গে এই সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া 
ছিলাম ॥১২২॥ 

সেই জন্যই আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া তোমার নির্দোষতা! প্রমাণ 
কবিবাব জন্য এইবপ ব্যবহাব করিয়াছি। না হইলে, লোকে মনে করিত 
যে, স্ত্রীলোকেব স্বাভাবিক চপলতাঁবশতই তোমার সহিত আমার সঙ্গর্ম 
হইয়াছিল ॥১২৩। 

সশগপিজ্জজ ০৬ 
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পুত্রশ্চায়ং বূতো রাজ্যে ময়া তত্মাদিচারিতমূ ৷ 

ঘচ্চ কোপিতয়াত্যর্থং তয়োক্তোহন্ম্যপ্রিয়ং প্রিয়ে !। 
প্রণযিন্যা বিশালাক্ষি ! ত ক্ষান্তং তে ময়া শুভে ! (১২৪॥ 
তামেবমুক্ত। বাজধিহুর্মন্তো মহিষীং প্রিয়াম্। 
বাসোভিরন্রপানৈশ্চ পুজয়ামাস ভারত ! ॥১২৫| 
ু্ন্তস্ত ততো! রাজা পুক্রং শাকুস্তলং তদা | 
ভর্তং নামতঃ কৃত্বী যৌববাজ্যেহভ্যষেচয়ৎ ॥১২৬॥ 
ততো বর্ষশতং পুর্ণং বাজ্যং কৃত্বা নরাধিপঃ | 
গত্বা বনানি হুত্সন্তঃ ব্বর্গলোকমুপেষিবান্ ॥১২৭॥ 

ইতি শ্ট্রীমহাভারতে শতপাহস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ববণি 
সম্ভবে শাকুন্তলং সমাপ্ত নামাফটীশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ % 

০6 
০০ ৩ | শিস | পক্ষ ৪০ 

ভারতকৌমুদী 
পুত্র ইতি। বৃতঃ কর্তব্য ইতি বিচাবিতং মনসা বিচাধ্যাবধৃতম্। কোপিতযা মধৈব 

বিশ্মরণোক্যাদিনা কৌধং প্রাপিতযা । ফট্পাদমিদৎ পদ্ম্ 1১২৪ 

তামিতি। বাঁসোভিমহিষীপবিধানযোগ্যেঃ পট্টবস্ট ৷ পৃজযামাস সন্মানিযামাস 1১২৫ 

ুতন্ত ইতি। নামতো নায়া। অভ্যষেচয্ৎ পুবোহিতাদ্দিভিবভিষেচিতবান্ 1১২৬] 

ভাবতভাবদীপঃ 
স্ভাজ্যমানঃ পৃজ্যমানঃ 1১২০--১২৭॥ 

ইতি শ্রীমহাঁতারতে আদিপর্কণি নৈলক্ীষে ভাঁবতভাব্দীপে অষ্টাশীতিতমোহধ্যাঃ 1৮৮1 

আর আমি বিশেষ বিবেচনা কবিয়া পূর্বেই মনে মনে স্থিব কবিযাছিলাম 

যে, এই পুত্রটীকে রাজ্যে অভিষিক্ত কবিতে হইবে এবং প্রিয়তমে ! 

বিশীলনয়নে ! কল্যানি! তুমি জুদ্ধ হইয়া আমাৰ প্রতি যে সকল অপ্রিষ 

কথা বলিয়াছ, আমি সে সমস্তই তোমাৰ ক্ষমা করিয়াছি” ॥১২৪। 

বাঁজধি ছুত্স্ত প্রির়তমা! মহিবী শবুন্তলাকে এইবপ বলিযা, উপযুক্ত 

বন্্, অন্ন ও পানীয় দ্বাবা তাহাকে সম্মানিত কবিলেন ॥১২৫॥ 

তাহার পব, ছুতস্ত শকুস্তলার পুক্রটীব 'ভবত' নাম কবিয়াঃ তাহাকে যৌববাভ্রে 

অভিবিস্ত করাইলেন 1১২৬] 

১২৭ স্লৌকঃ কুত্রচিৎ পুন্তকে ন দৃষ্ঠতে। কতিপযপুস্তকে তু এতৎ্পরাধ্যা়গতক পয" 

স্লোকা অত্র সন্িবেশিতা দৃশান্তে | ₹* একসপ্ততিতমোহধ্যাফঃ, “কিভুপ্রতিতমোহিধ্যাদ 

“*শততমৌহধ্যাযঃ' ইত্যাদয়ঃ পাঠভেদাঃ | 
১৩১ 

শত সপ কি অতল আশ রি সি 
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বৈশম্পায়ন উবাচ । 

ছুম্সস্তাস্তরতো বাজ্যং যথান্যায়মবাপ সঃ। 

তন্ত ত প্রথিতং চক্র প্রাবর্তত মহাত্বনঃ ॥১% 
» ভাস্বরং দ্িব্যমজিতং লোকসংনাদনং মহ | 

স বিজিত্য মহীপাঁলাংশ্চকাব বশবর্তিনঃ ॥২॥ (বুগ্মকম্) 
চচার চ সতাং ধন্ধং প্রাপ চানুত্তমং যশ | 

স রাজা চক্রবর্ভ্যাসীৎ সার্ববভৌমঃ প্রতাপবান্ ॥৩| 

ভাবতকৌমুদী 
তত ইতি। গ্গৃহস্ত্ব যদা পন্ডেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ। অপত্যপুত্রাংস্তৎপুতাংস্তদাবণ্যং 

সমাবিশেং 1” ইতি শান্ত্াদেব বনগমনমিতি ভীবঃ ॥১২৭| 
ইতি মহামহোপাঁধ্যাফ-ভাবতাঁচার্য্য-শ্রীহবিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্াচার্যবিবচিতাযাঁং : মহাঁভারত- 

টাকাধাং ভাবতকৌমুদ্ীসমাখ্যাধা মাদিপর্কণি সন্ভবে অষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ 1০ 
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ুত্ন্তার্দিতি। ভান্ববমূজ্লম্, দিব্যমলৌকিকম, অজিতং শক্রভিরপ্রতিহতম, লোঁকে 
সংনাদনং বিশালশবকবম্, চন্রং বথাক্ষমূ্, প্রাবর্তত দিগ্বিজযাষ প্রবৃত্তমভব ॥১-_২। 

চচাবেতি। ধর্শং দ্যাদিগুণমূ। অনুত্তমং সর্কবোৎকষটমূ। 'নীর্বতৌম:ঃ স্বভূমীশ্ববঃ 1৩। 

তাহার পব রাজা ছুম্বস্ত পূর্ণ এক শত বসব রাজত্ব করিয়া বনে যাইয়া 
ত্র্গলাভ করেন॥১২৭॥ 

৪9 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_-ভরত ছুত্মস্তেব নিকট হইতে ন্তাঁয় অনুসারে বাজ্য 
লাভ কবিলেন? তাঁহাব পব তাহার রথচক্র দিথ্বিজয়ের জন্য প্রবৃত্ত হইল? 
চে বথচত্র উজ্জল, অলৌকিক, শক্রকর্ভুক অপ্রতিহত, ভীবণশব্কারী, 
-বিশীলাকৃতি এবং জগংপ্রসিদ্ধ ছিল। পরে, তিনি রাঁজগণকে জয় কৰিয় 
বশবর্তী করিলেন ॥১-_২। 

তালে গ্রভাপশালী ভবত রাজা দয়াদাক্ষিণ্যপ্রভূতি দাধুব গুণও লাভ 
রী কচিদয়ং পাঠো নদৃণ্ঠতে। বন্দদেশষ়কতি প্যপুস্তকে প্রথমগ্গোকাদীবভ্য সারদষ্ঠগ্লোক- 
গস ভাগ? কিফিথিকলভাবেন এতপপর্বাধ্যাযশেষে নিবেশিতো দৃগ্ততে। | 

(১) প্রধিত, কণ্ধ” | (৩). বাজচন্রবপ্তাসীৎ... | 
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ঈজে চ বনুভির্যজৈতর্ষথা শক্রো মরুৎ্পতিঃ। 
যাজবামাস তং কথ্ে বিধিবদুবিদক্ষিণম্ ॥8॥ 
ভ্ীমান্ গোবিততং নাম বাজিমেধমবাপ সঃ । 
যস্মিন্ সহত্রং পদ্মানাং কথায় ভবতো দদৌ ॥৫॥ 
সোহশ্বমেধশতৈরীজে যমুনামনুতীবগঃ | 
ব্রিশতৈশ্চ সরম্ত্যাং গঙ্গামনু চতুঃশতৈঃ ॥৬| 
দৌন্সন্তি্বতো যজ্ঞৈবীজে শাকুন্তলো নৃপঃ। 
তম্মান্তবতবংশস্ত বিপ্রতন্থে মহদ্যশঃ ॥৭॥ 

ভবতস্তিস্যু স্ত্রীযু নব পুত্রানজীজনণ। 

| পি কক এ ০৩ শত শশা জকি 

ভাঁবতকৌমুদী 
ঈজ ইতি। জে দেবাঁন্ পুজযামাস। কণ্চ শকুন্তলীষাঃ পালধিতা 181 
শ্রীমানিতি। গবি পৃথিব্যাং বিততো বিখ্যাতিস্তম। পদ্মানাং সহশ্রং বহধনমিত্যর্থ: ॥৫1 

সইতি। অন্ধ লক্ষ্টীকৃত্য তীবগঃ সন্। গঙ্গামন্থ চ তীবগঃ সন্নিতি স্থধ্যতে 1৬ 
দৌন্সস্তিবিতি। তন্মাপ্তবতাঁদাবভ্যৈব। বিপ্রতন্থে দিশি দিশি জগাঁম ॥৭ 

ভাবতভাবদীপঃ 
ু্স্তার্দিতি ॥১-_২॥ চন্রং বথচক্রমূ আজ্ঞা বা, অন্যতবেণ সর্বরং ব্যাপ্রোতীতি চক্রবর্তী 

কবিয়াছিলেন বলিয়া অসাধাবণ যশম্বী হইয়াছিলেন। ক্রমে তিনি 

-সম্রাটু হন ॥৩। 
দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় তিনি বহুতব বজ্ঞ কবিষা, তাহাতে প্রচুব দক্ষিণা 

দান কবেন;? মহধষি কথ আসিষা তাহাকে য্থাবিধানে সেই সকল বজ্ঞ 

কবাইয়াছিলেন ॥৪॥ 
অসাধারণ সম্পত্তিশালী ভবত 'গোবিতত' নামে এক অশ্বমেধ যজ্ঞ কবেন 

এবং তাহাতে তিনি কথকে দক্ষিণারূপে অতিপ্রচুর ধন দান কবেন ॥৫1 

তাহাব পব, তিনি যমুনাব তীবে থাকিয়া শত অশ্বমেধ, সবস্বতীব তীবে 

থাকিয়৷ তিন শত অশ্বমেধ এবং গন্গাব তীবে থাকিয়া চাবি শত অশ্বমেধ 

যজ্ঞ কবেন 0৬॥ 

শকুত্তলাৰ গর্ভজাত ছুম্স্তন্দন ভবত এইভাবে বহুতব বজ্ত কবিযাছিলেন 

সুতরাং ভরত হইতেই ভবতবংশেব বিশাল যশৌবাশি জগতে বিস্তীর্ণ হইযা 

পড়িয়াছিল ॥৭॥ 

(৪)-.-দক্ষবডূরিদক্ষিণম্। 
(৫) শ্রীমান্ গৌবিনতং নাম.** | ৬৭ শ্লৌকৌ কচিন দৃহেতে। 



১০৪৪ মহাভারতৈ আদি- 

ততস্তান্ মাতর ক্রুদ্ধাঃ পুত্রান্ নিনুযুরবমক্ষয়মূ। 
ততস্তম্ত নরেন্ত্রস্ত বিতথং পুত্রজন্ম তৎ ॥৯॥ 

ততো মহপ্তিঃ ক্রতুভিরীজানো ভরতত্তদা । 
লেতে পুক্রং ভরদ্বাজাত্ুমনথ্ুং নাম ভারত ! ॥১০॥ 
ততঃ পুক্রিণমাত্বানং জ্ঞাত্বা পৌর্বনন্দনঃ | 
ভূমন্ত্যুং ভর্তশ্রেষ্ঠ ! যৌবরাজ্যেহভ্যষেচয়ণ ॥১১॥ 
ততে। দিবিরথো৷ নাম ভূমন্যোবভবৎ স্থৃতঃ | 
স্থহোত্র্চ স্থুহোতা চ স্থহবিঃ স্যজুস্তথা ॥১২॥ 

পুক্ষরিণ্যামুচীকশ্চ ভূমন্যোরভবন্ স্থৃতাঃ | 
তেষাং জ্যেষঃ হুহোত্রস্ত বাজ্যমাপ মহীক্ষিতাম্ ॥১৩॥ (ুগ্কম্) 

ভরত ইতি। না্বপা বপলক্ষণৈর্ন সদৃশা! ইতি হেতোর্নাভ্যনন্দত নাব্রিযত 1৮1 
তত ইতি। হযমক্ষষং যমালযমূ। অহো! নৃশংসতা পাপিনীনাম্। বিতথং নিক্ষলম্।»| 
তত ইতি। ঈজানো যজন্। ভবছাজানমুনেন্ব্নগ্রহাদিত্যর্থ: 1১০ 
তত ইতি। হে ভবতশ্রেষ্ট। জনমেজযঘ | পৌঁববনন্দনো ভরতঃ॥১১। 
তত ইতি। পুফবিণ্যাং ত্দাখ্যয়াং ভার্যাযামূ। দিবিবধত্ত দ্িভীষঃ "তেযাং জোট 

সহোত্রস্ত” ইতি শপষ্টাভিধানাঁৎ পাঠক্রমাচ্ছবক্রমন্ত বলবন্বাৎ।১২_-১৩। 
| ভাব্তভাবদীপঃ 

সার্বভৌমঃ সর্ববভূমীশ্বরঃ ॥৩-_৪| পদ্মানাং কোটাশতানাম্ ॥৫--৮| বিতথং বিগতন্তথা- 

তবত রাজা তিনটা ভার্য্যার গর্ভে নয়টা পুত্র উৎপাঁদন করেন; কিন্তু সে 
পুত্রগণ ভরত বাজার অন্ুবপ হইয়াছিল না বলিয়া, তিনি তাহাদের আদর 
কবিতেন না ॥৮ 

তাহাতে তাহাদের মাতাঁরা জুদ্ধ হইয়! তাহাদিগকে যমালয়ে প্রেবণ কবেন; 
সেই জন্য ভরত রাজার সে পুত্রোৎপাদন নিক্ষল হইয়া গিয়াছিল ॥৯॥ 
ভরতনন্দন ! তাহার পর, ভবত রাজা বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞ করিয়া, মহর্ষি 

তরঘাজেব অনুগ্রহে মন নামে একটা পুত্র লাভ করেন ।১০। 
অনমেজয় ! ভাহাতেই ভবত বাজা আপনাকে পুত্রবান্ মনে করিয়া সেই 

তুমন্্যুকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কৰেন ॥১১। ৃ 
তাহার পর, পুষ্করিণীনায়ী মহিষীর গর্ভে ভূমন্থার ছয়টা পুত্র জন্মগ্রহণ 

কৰে। তাহাদের নাম-স্হোত্র, দিবিরথ, সুহোতা, সুহবি, সুজ ও খটীক। তাহাদের মধ্যে জোষ্ঠ স্থহোত্রই পৈতৃক রাজ্য লাভ কবেন।১২-__১৩| 
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রাজসূয়াশ্বমেধাস্ৈঃ সোহ্যজদ্হভিঃ সবৈঃ | 
স্থুহোত্রঃ পৃথিবীং কৃৎন্নাং বুভুজে সাগরান্বরাম্ ॥১৪॥ 
পূর্ণাং হস্তিগবাশ্ৈ্চ বহুরত্রসমাকুলাম্। . - 
মমজ্জেব মহী তত্ত ভূরিভাবাবগীড়িতা ॥১৫॥ (ধুগ্মকম্) 

হস্তযশ্ববথসম্পূর্ণা মনুষ্যকলিল। শুভা । 

স্ুহোত্রে রাজনি তদা ধন্মতঃ শাসতি প্রজা ॥১৬॥ 
চৈত্যযৃপান্কিতা চাসীভুমিঃ শতসহস্রশঃ | 

্রববদ্ধজনশস্তা চ সর্ববদৈব ব্যবোচত ॥১৭। (বুগ্মকম্) 
এক্ষাকী জনয়ামাস স্থহোত্রাৎ পৃথিবীপতেঃ | 

অজমীঢং স্মীঢঞ্চ পুরুষীডঞ্চ ভারত ! ॥১৮| 
অজমীচো বরস্তেষাং তন্মিন্ বংশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ | 
ষট্পুত্রান্ সোহপ্যজনযত্তিস্থযু স্ত্রী ভাবত 1 ॥১৯॥ 

ভাবতকৌমুদী 
বাজেতি। সবৈরধজ্ৈ, “যজ্ঞঃ সবোহধ্ববো যাগঃ সপ্ততন্্মখঃ করতু£ ইত্যমরঃ। সাগরা 

এবাম্ববাঁণি তথ্বৎ পবিবে্টকা যন্তান্তাম। বহুরতৈঃ সমাকুলা ব্যাঞ্া তাম্॥১৪-_-১৫॥ 
হস্তীতি। মহুয়ৈঃ কলিলা গহনা ব্যাপ্তেতি যাব, পকলিলং গহনং সমম্* ইত্যমবঃ। 

শুভা সর্বত্র শ্ুতশীলিনী। শাঁসতি শীসনং কুর্ধতি। শতসহত্্শঃ স্থানেধু চৈত্যযৃপৈরযজ্ঞাষ- 
তনস্থপশ্তবন্ধনস্তপ্তৈবন্থিতা চিহ্নিতা। গ্রবৃদ্ধানি জনাঃ শ্ানি চ যস্তাঁং সা ॥১৬--১৭| 

এক্ষ্ণাকীতি। এক্ষকী ইক্ষ্বীকৃতনযা মহিষী ॥১৮| 
অজমীঢ ইতি । ববো জ্যেষ্ঠ: । তন্মিনজমীঢে 1১৯| 

মহাঁবাঁজ স্মুহোত্র বাঁজন্য় ও অশমেধপ্রভৃতি বহুতর যজ্ঞ কবিষাছিলেন 
এবং হস্তী, অশ্ব, গো! ও বহুতব বন্ধে পবিপূর্ণ সমুদ্রবেগ্িত সমগ্র পৃথিবী ভোগ 
করিতেন। তৎকালে তাহার গ্রকতব ভাবে গীড়িত হইয়া পৃথিবী যেন 
পাঁতালে মগ্ন হইতেছিলেন ॥১৪__১৫॥ 

মহাবাজ স্তুহোত্র যখন ধন্ম অনুসাবে প্রজা পালন করিতেছিলেন, তখন 

পৃথিবী হস্তী, অশ্ব, বথ ও মন্ুষ্ে পবিপুর্ণ হইয়াছিল; লোকসংখ্যা বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল, প্রচুব পবিমাণে শস্ত জন্মিত, যজ্ঞস্থানসমূহে শত সহস্র ঘুপ 

বিরাজ কবিত এবং সর্ধবদাই সর্বপ্রকার মঙ্গল ছিল ॥১৬--১৭ 

মহাঁবাজ জনমেজয় ! মহিষী ইক্ষাকুতনযাব গর্ভে বাজা সুহোত্রেব তিনটা 
পুত্র জন্মগ্রহণ কৃবে__অজমীঢ়, রা: ও রি ॥১৮ 

(-শাদভিপ্রম। 



উঞজচ জাত ০ ৪ রি 

১০৪৬ মহাভাবতে আদি- 

খন্ষং ধৃমিদ্থো নীলী ছুর্ত্তপরমেষ্ঠিনৌ | 
কেশিশ্যজনয়জ্জহ স্থুতৌ চ জলরূপিণৌ ॥২০। 

তথেমে সর্ধবপাঞ্চালা ভুস্সস্তপবমেঠিনোঃ। 
অন্বযাঃ কুশিকা বাজন্! জঙ্কৌরমিততেজসঃ ॥২১॥ 

জলরূপিণযোর্জেন্টমুক্ষমাহুর্জনাধিপদূ। 
থন্ষাৎ সংবরণো জজ্ঞে বাজন্! বংশকবন্তব ॥২২) 
আন্দে্ট সংববণে বাজন্। প্রশাসতি বস্হ্ষবাম্। 

ংক্ষয়ঃ হুমহানাসীৎ গ্রজানামিতি নঃ শ্রুতন্ 1২৩| 

ব্যশর্য্যত ততে। বাষ্ুং করৈর্নানাবিধৈ্দা । 

মা ত্যুভ্যামনাবৃষ্যা ব্যাধিভিশ্চ সমাহতম্ ॥২৪॥ 

থক্ষমিতি। ধূমিনী নাম স্ত্রী, ধর্গং নাম পুত্রমূ। এবমন্রত্াপি 1২০৮ 

তথেতি। অন্যা বংশা:। কুশিকাশ্চ জহোরহ্বনা ইতি মহন যেটা 
জলেতি। সংব্বণো নাম। তব জনমেজ্নস্য 1১২1 
আর্দইতি। খন্সন্তাপত্যমাক্গসিস্থিন্। প্রশামতি শসনং বুর্ধাতি সতি ২৩7 
ব্যীর্য্যতেতি। বা, সংবরণস্ত গাজ্যম্। সমাহতং বিনাশিতম্।২৪॥ 

ভাবতভাবদীপঃ 
ভাবো জনকমাদৃখং হত্র তং তাদৃশং পুত্রদন্ধ (৯--১৩। সবৈঃ সবসংউৈৈ4 7১৪--২১া 
ব্রজনরপিণযোবিত্যঞগবাধিক্যমার্যম ২২)  আর্টে খন্দপুত্রে ২আ শটৈরাশহেতুভিঃ 

প্রতিষ্ঠা লাভ কবিযাছিল। তিনি তিনটা ভার্ধ্যাব গর্ভে ছয়টা পুত্র উৎপাদন 
কবেন ॥১৯॥ 

ধুমিনীব গর্ভে খন্ষ, নীলীর গর্ভে ছু্ন্ত ও পবর্গেন্টী এবং কেশিনীর গর্ডে 
জহচং জল ও বূপিণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥২০॥ 

এই সমস্ত পাঞ্চালগণ, ছুপস্ত ও পৰরেীর বংশধব এবং কুশিকগণ অতুল- 
পবাক্রমী জহুব বংশধব ॥২১ 

মহারাজ জনমেজয়! খক্ষই জল ও বূপিণপ্রভৃতিব মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন 3 
স্থতবাং তিনিই বাজ হইয়াছিলেন। সেই খক্ষ হইতে আপনাদের বংশকর 
সংববণ জন্মগ্রহণ কবেন ॥২২॥ 

মহাবাজ! খক্ষপুত্র সংববণ যখন বাঁজ্য শীদন কবেন, তখন অত্যন্ত 
লোকক্ষয় হইয়াছিল বলিয়৷ আমাদের শুনা আছে ॥২৩| 

(২*-"ছতৌ জনরূপিণো, সত চ জনরূপিণৌ। (২১) অথেমেন:। 
(২২)""আইরবাধিপম্.*আহর্মদীষিণম্***বংশকরঃ স্থৃতঃ | 



পর্ববণি উননবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ১০৪৭ 

অভ্যন্বন্ ভারতাংশ্চৈব সপত্বানাং বলানি চ। - 
চালযন্ বন্ুধাঞ্চেমাং বলেন চতুবঙ্গিণা ॥২৫॥ * 

অভ্যয়াতঞ্চ পাঞ্চাল্যে৷ বিজিত্য তরস! মহীম্ । 
অক্ষৌহিণীভির্দশভিঃ স এনং সমবেহজয়ৎ ॥২৬॥ (যুগ্নকম্) 
ততঃ স্দাবঃ সামাত্যঃ সপুত্রঃ সন্ুহত্জনহ | 

বাজা সংববণস্তম্মীৎ পলাধত মহাভবাৎ ॥২৭॥ 

সিন্ধোর্নদস্ত মহতো নিকুঞ্জে ন্যবসভদা । মি 
নদীবিষয়পর্ধ্যন্তে পর্বতন্ত সমীপতঃ ॥২৮॥ 
তত্রাবসন্ বহুন্ কালান্ ভাবতা ছুর্গমাশ্রিতাঃ। 
তেষাং নিবসতাং তত্র সহজ্রং পরিবত্সবান্ ॥২৯॥ 

1 লালা অসপাতলাজ। জালা 

ভাবতকৌমুদী 
- অভ্যন্নন্নিতি। সপত্রানাং শত্রণাম্। অথ কে তে স্পত্বা-ইত্যাহ-_অভ্যযাঁদিতি।* পা্চালাঃ 
পাধালবাজ: তবসা বলেন। ম পাঞ্চাল্যঃ এনং সংববণম্ ২৫---২৬| 

তত ইতি। তম্মাৎ ন্বকীষবাজ্যাৎ্, মহাভযাদ্ধেতোঃ পলাষত 1২৭! 
সিন্ধোবিতি। নদীবিষযষো নগ্া জলং স পর্যস্তঃ বীর রিনা 

বৃতস্থানে ॥২৮। 

তত্রেতি। তত্র ছুর্গে সহত্রং পবিব্সবান্ যাব, নিবসতাং তেষাং সমীপে, তানেব 
ভবতান্, অভি লক্ষ্টীকৃত্য, ভগবান্ বশিষ্ঠ খধিবগচ্ছৎ। তদাঁ তে সর্ধেব ভাবতাঃ 

ভাবত্ভাবদীপঃ - ত 
প্রভৃতিভি: |২৪-__-২৫॥ অভ্যযা্ তং সংববণম্। এনং সংববণমেব ॥২৬| পলাষত অভাব 

তখন ক্ষুধা, মৃত্যু, অনাবৃর্টি এবং বোগপ্রভূতি নানাবিধ উৎপাতে বাজ্য 

ক্রমশঃ জীর্ণ শীর্ণ হইতেছিল ॥২৪। - টির? 

এ সময়ে শক্রসৈন্ত আসিয়া সেই ভবতবংতীরদিগকে আক্রমণ কবিল। 
তাহাবৰ মধ্যে পাধ্শলদেশেব রাজা চতুরঙ্গ সৈম্যদ্বাবা সংবরণেব বাজ্য কম্পিত 
কবিয়া এবং অন্তান্ত স্থান জয় কবিষা তাহাব প্রতি ধাবিত হইলেন এবং 

দশ অক্ষৌহিণী সৈম্তদ্বাবা৷ আক্রমণ কবিষ! যুদ্ধে তাহাকে জয কবিলেন ॥২৫__২৬1 

তাহাৰ পৰ বাজা সংববণ অত্যন্ত ভযবশত; স্ত্রী, পুত্র- বন্ধু ও--মন্ত্রিবর্গেব 

সহিত আপন বাঁজ্য হইতে পলায়ন করিলেন॥২৭৷ 

বিশাল সিন্ধুনদেব তীবে কোন পর্ধবতেব নিকটে জল পর্যন্ত বি 

জঙ্গলেব ভিতবে যাইয়। তিনি বাঁস কবিতে লাগিলেন ॥২৮। - 

ভব্তবংশীয়গণ সেই ছুর্গ আশ্রয় কবিষা সেখানে বহুকাল -বাঁস টি 

এমন কি- সেখানে বাঁস কবিবাব সময়ে তীহাদেব সহত্র- বসব অতীত হইয়া 



অথাত্যগচ্ছন্তরতান্ বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ। 
| তমাগত, প্রযত্তেন প্রত্যুদ্গম্যাভিবাছ্য চ ॥৩০| 

অর্থ্যমভ্যাহরংস্ুন্মৈ তে সর্বেব ভারতাক্তদা | 
নিবেগ্ সর্ববহ্ষয়ে সৎকাবেণ সুবর্চসে ॥৩১। 
তমাসনে চোপবিষ্টং রাজ! বত্রে স্বয়ং তদা। . 
পুরোহিতে। ভবান্নোহস্ত রাজ্যায় প্রফতেমহি ॥৩২।॥ (কলাপক্ম্) 
ওমিত্যেবং বশিষ্ঠোইপি ভারতান্ প্রত্যপগ্ত | 
অথাত্যবিঞ্চ সায্্রাজ্যে সর্ববক্ষত্রস্ত পৌরবম্ ॥৩৩| 
বিষাণভূতং সর্ব্বস্তাং পৃথিব্যামিতি নঃ শ্রুতয্। 
ভরতাধ্যুষিতং পুর্ববং সোহধ্যতিষ্ঠৎ পুরোভমমূ ॥৩৪1 22০22 তে 

প্রযত্বেন আগতং তং বশিষ্টম্, প্রত্যুদ্গম্য অভিবান্ধ চ, তন্মৈ অর্ধ্যম্ঃ অভ্যাহরন্ আনীত- 
বন্তঃ। পবঞ্চ বাঁজা ব্বয়মেব, সৎকাবেণ অবনতভাবাদিনা, স্থবর্চসে মহাঁতেজঃশালিনে, 
খষয়ে বশিষ্টায, সর্বমর্ধ্যাদিকং নিবে, তদা' আসনে উপবিষ্টঞ্চ তম্, পৌবোহিভ্যায় বত্রে। 
কিমুক্ত ব্রে ইত্যাহ--ভবান্, নঃ অস্মাকং পুরোহিতোহত্ত, ব্যং রাঁজ্যায় রাজ্যোদ্ধীরায় 
গ্রযতেমহি ॥২৯--৩২। 

ওমিতি। এততত্বীকাবাধমব্যয়মূ। পৌঁববং সংববণং রাজানম্।৩৩| 
বিষাণেতি। ইতি নঃ অন্থাকং শ্রুতমাসীৎ্, যত, স সংবরণঃ, সর্বস্তাং পৃথিব্যাং বিষাণ- 

ভূতম্ উৎকর্ষেণ শৃঙ্গীভূতম্, পুর্ব ভবতেন অধ্যুষিতং পুরো ত্রমম্, অধ্যতিষঠৎ বিজিত্যাধিঠিত- 
বান্ 1৩৪ 

গেল। তাহার পর একদিন ভগবান্ বিড় মুনি উহাদেব নিকট উনহিত হল, 
তখন ভবতবংশীয়গণ আদরপূর্্বক তাহাব প্রত্যুগমন করিলেন এবং অভিবাদন 
করিয়া ভাহাব জন্ত অর্ধ্য আনয়ন করিলেন। তখন রাজা সংবরণ অবনত হইয়া, 
মহাঁতেজন্বী বশিষ্ঠকে সেই অধ্যপ্রভৃতি নিবেদন করিয়া, নিজেই তাহাকে 
পৌরোহিত্যে বরণ কবিলেন এবং “আপনি আমাদের পুবোহিত 
হউন, আমর! রাজ্যোদ্বারেব জন্ত চেষ্টা করি” ॥২৯-__-৩২| 

বশিষ্টও তাহাতে ম্বীকাব কবিলেন এবং ভরতবংশীয়গণকে যজমানরূপে 
গ্রহণ কবিলেন, পরে বাঁজা সংবরণকে সমস্ত ক্ষত্রিয়েব সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত 
করিলেন ॥৩৩। 

আমাদের শুনা আছে-পূর্বকালে ভরত রাজা যে বাঁজধানীতে বাস 
করিয়াছিলেন এবং যে বাঁজধানী সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে উৎকৃষ্ট ছিল, সংববণ 
রাজা সেই রাজধানী জয় করিয়া পুনবায় তাহাতেই অধিঠান করিয়াছিলেন 1581 
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পুনর্বলিভূতশ্চৈব চক্রে সর্ববমহীক্ষিতঃ। 
ততঃ স পুথিবীং প্রাপ্য পুনরীজে মহাবলঃ ॥৩৫। 
আজমীট়ো মহাযজ্রৈ্বহুভিভূরিদক্ষিণৈঃ | 
ততঃ সংববণাৎ সৌরী সুষুবে তপতী কুরুম্ ॥৩৬॥ (যুগ্মকম্) 
রাজত্বে তং প্রজাঃ সর্ববা ধর্মমজ্ঞ ইতি বত্বিরে | 
তস্ত নান্নাভিবিখ্যাতং পৃথিব্যাং কুরুজাঙ্গলম্ ॥৩৭॥ 
কুরুক্ষেত্র স তপসা! পুণ্যং চক্রে মহাতপাঃ। 

অশ্ববস্তমভিয্যন্তং তথ! চৈত্ররথং মুনিয্ ॥৩৮॥ 
জনম্জেষঞ্চ বিখ্যাতং পুত্রানস্তানুশুশ্রুম | 

পঞ্চেতান্ বাহিনী পুত্রান্ ব্যজায়ত মনস্বিনী ॥৩৯॥ (যুগ্মকম্) 

৮ ভাবতকৌমুদী 

পুনরিতি। ততো মহাবলঃ অজমীচস্তাপত্যং পৌঁত্র ইত্যাজমীঢ:, স সংব্বণঃ, পুনঃ 
পৃথিবীৎ প্রাপ্য, সর্বরমহীক্ষিতঃ সর্ববান্ নৃপতীন্, পুনর্বলিভূতঃ করদীতূন্ চক্রে, তথা ভূবি- 
দক্ষিণৈঃ বহুভির্মহাযজ্, ঈজে দেবান্ পূজযামাস। ততঃ পবম্, সৌরী ুর্যযতনয়া, তপতী 
নাম মহিষী, সংববণাঁৎ কুরুং নাম পুত্রং স্ুযুবে 1৩৫-_৩৬| 

রাজত্ব ইতি। ধর্মজ্ঞ ইতি হেতোঃ। তং কুরুম্ 1৩৭ 
কুরুক্ষেত্রমিতি । মহাঁতপাঃ স কুকঃ, তপসা, কঞ্চিদ্দেশং পুণ্য কুরুক্ষেত্র, নাম বিখ্যাতং 

চক্রে। অশ্ববত এব অবিক্ষিদ্দিতি নামান্তবং বোধ্যম, পবত্র অবিশ্ষিত ইত্যভিধানাৎ। 

মনশ্বিনী প্রশস্তহবাদয়া, বাহিনী নাম কুরোরহিষী, এতান্ পঞ্চ পুত্রান্, ব্যজাফত অজনযখ্চ। 

সকর্মকত্বমার্ষম্ ॥৬৮--৩৭| 
ভাবতভাবদীপঃ 

আর্ষঃ ॥২৭--৩২  ওমিত্যঙ্গীকাবে 1৩৩1 বিষাণবৎ গিবিশৃক্ষবঙ্ছেষ্টভূতম্ 1৩৪/ 
বলিভৃতঃ কবদাঁন্ 1৩৫॥ সৌরী কুর্ধ্যকন্যা 1৩৬--৩৭॥ অশ্ববত এবাবিক্ষিদ্িতি সংজ্ঞান্তবমূ 

করদাতা কবিয়াছিলেন এবং প্রচুব দক্ষিণাযুক্ত বহুতর যজ্ঞ কবিয়াছিলেন | 
তাহাঁৰ পর কৃর্ধ্যকন্তা তপতীব গর্ভে সংববণ বাঁজাৰ কুকনামে একটা পুত্র 
জন্মগ্রহণ করে ॥৩৫-_-৩৬ 

সেই কুরু বিশেষ ধাস্মিক হইযাঁছিলেন বলিয়া সমস্ত প্রজা তাহাকে বাঁভতে ববণ 
করিযাছিল এবং তাহাব নামেই 'কুকজাঙ্গল পৃথিবীতে বিখ্যাত হইযাছিল ॥৩৭॥ 

মহাতপস্থী কুক তপস্তা কবিষা বিশাল একটা ক্ষেত্রকে পুণ্য কুকক্ষেত্র' 
(৩৯)."“বাহিনীমুখ্যান্...। 

৯৩২ 



৯১০৫০ মহাভারতে আদি- 

অবিক্ষিতঃ পবিক্ষিত, শবলাশ্বশ্চ বীর্ধ্বান্। 
আদিরাজো! বিরাজশ্চ শাল্লিশ্চ মহাবলঃ ॥৪০॥ 

উচ্গৈঃশ্রবা ভঙ্গকাবে৷ জিতারিশ্চা্উমঃ স্মৃতঃ। 

.এতেষামস্সবাঁয়ে তু খ্যাতান্তে কন্মীজৈগু ণৈঃ ॥৪১॥ (যুগ্মকম্) 
জনমেজয়াদয়ঃ সপ্ত তখৈবান্তে মহারথাঃ | 
পবিক্ষিতোহভবন্ পুত্রাঃ সর্বেব ধর্ম্ার্ঘকোবিদাঃ ॥৪২। 

কক্ষসেনোগ্রসেনৌ চ চিত্রদেনশ্চ বীর্ষ্যবান্। 

ইন্দ্রসেনঃ স্থষেণশ্চ ভীমসেনশ্চ নামত? ॥৪৩॥ 
জনমেজয়স্ত তনয়! ভূবি খ্যাত মহাবলাঃ। 

ধুতরাষ্ট্র প্রথমজঃ পাতুর্বাহলীক এব চ ॥8৪॥ 

নিষধশ্চ মহাতেজান্তথা জাহ্গুনদো বলী। 
কুখ্োদরঃ পদাতিশ্চ বসাতিশ্চাউমঃ স্মৃতি | 
সর্বে ধন্মার্থকুশলাঃ সর্বভূতহিতে রতীঃ ॥8৫॥ (যুগ্মকম্) 

শি $ রি আআ শি শি পপ সি পা ৯ চা শি শপ 

অবিক্ষিত ইতি। অবিক্ষিত; কুরুপুত্রস্াশ্ববতঃ । অন্ববাষে বংশে জাঁতান্তে ক্ষত্রিযাঁঃ, 
কর্মজৈঃ শিক্ষাভ্যাসজাতৈঃ শৌর্যাদিভিগণৈঃ, খ্যাতা। অভবন্॥৪০-_-৪১ | 

জনেতি। ধর্মে ধর্মশান্ত্রে অর্থে অর্থশীন্তে চ কোবিদ অভিজ্ঞাঃ। অক্ষবাধিক্যমার্ম্ 19২] 
অথ জনমেজযাদন্তে কে নাম ষট্ পবিক্ষিতঃ পুত্রা ইত্যাহ__কক্ষেতি ॥৪৩| 
জনেতি। তনযা অক্টো পুত্রাঃ । পঞ্চত্বারিংশত্তমং পদ্যং ষট্পদম্ 18৪--8৫| - 

বলিষা বিখ্যাত কবিয়াছিলেন। আমা শুনিয়াছি--বাহিনীনায়ী কুরুরাজের মহিষী 
পাঁচটা পুত্র প্রসব কবিয়াছিলেন। াহাদেব নাম ছিল--অশ্ববান্ (ইহাবই 
অন্ত নাম ছিল--“অবিক্ষিৎ ), অভিন্ন চৈত্রব মুনি ও জনমেজয় 0৩৮৩৯ 

জ্যেষ্ঠ অবিক্ষিতে অটিটী পুত্র জন্মিয়াছিল। তাহাদেব নাম ছিল-_পবিদ্ষিৎ, 
শবলাশ্ব, আদিবাজ, বিবাজ, শাল্মলি, উচ্ৈঃশ্রবা, ভঙ্গকার ও জিতাঁবি। ইহাদের 
বংশজাত ক্ষত্রিয়গণ শৌধ্যগাতীধ্যাদি গ্রণে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ।৪০__৪১1 

পবিক্ষিতেৰ জনমেজয়প্রভূতি সাতটা পুত্র জন্মিয়াছিল। হারা সকলেই 
বথাকালে ধর্মশীন্ত্রে ও নীতিশাস্ত্ে অভিজ্ঞ এবং মহাব্থ হইয়াছিলেন 0৪২. 

পবিক্ষিতেব সেই সাতটা পুত্রের নাম-_জনসেজয, কক্ষসেন, উদ, 
' চিত্রসেন, ইন্দ্রসেন, সষেণ ও ভীমসেন 1৪৩ - 

(৪) অভিষ্কতঃ পবিক্ষিত্ত শিল্পিনশ্চ মৃহাব্লঃ । (9৫).*“কুভোদবঃ দর 52 
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ধৃতরাষ্ট্রোহথ বাজাসীতন্ত পুক্রোহথ কুপ্ডিকঃ 
হস্তী বিতর্কঃ ক্রাথশ্চ কুগ্ডিনশ্চাপি পঞ্চমঃ ॥৪৬| 

হরিশ্রবাস্তখেন্্রাভঃ স্তমন্তুশ্চাপবাজিতঃ | 
ধুতরাষ্ট্রহ্তানানুম্ত্রীনেতান্ প্রথিতান্ ভূবি ॥8৭॥ 
প্রতীপং ধর্্মনেত্রঞ্চ স্ুনেত্রঞ্ধেৰ ভারত ! | 
প্রতীপঃ প্রথিতত্তেষাং বভুবাপ্রতিমো ভুবি ॥৪৮॥ (বিশেষকম্) 
প্রতীপন্থ ত্রয়ঃ পুত্রা জঙ্বিবে ভরতর্ষভ। | 
দেবাপিঃ শান্তনুশ্চৈব বাহলীকশ্চ মহারথঃ ॥৪৯| 
দেবাপিস্ত প্রবত্রাজ তেষাং ধর্মহিতেপ্নয়া 
শান্তনুশ্চ মহীং লেভে বাহলীকশ্চ মহারথঃ ॥৫০॥ 
ভর্তস্তাম্বয়ে জাতাঃ সত্তবস্তো মৃহাবথাঃ ৷ 

দেবধিকল্লা নৃূপতে ! বহবো বাঁজসতমাঃ ॥৫১॥ 

ঘুতেতি। ধৃতবা্টন্ত সাকল্যেনৈকাদশ পুজাঃ। তত্মধ্যে কুত্তিকাদীনষ্টৌ৷ সাধাবণীনাহ:, 
এতান্ প্রতীপাদীন্ স্ত্রীংস্ত প্রথিতানাহঃ । তেষাঁং ত্রযাণীমপি মধ্যে, প্রতীপো ভূৰি 
অপ্রতিমো বব ॥৪৬_-৪৮| 

প্রতীপস্তেতি। ভবতর্যভেতি জনমেজযসন্বোধনম্। জজ্ঞিবে জাতাঃ ॥৪৯1 

দেবাপিবিতি ৷ তেবাং ভ্রযাঁণাং ভাঁত্ণাং মধ্যে । প্রবত্রাজ প্রব্রজ্যাং জগ্রাহ ॥৫০। 

জনমেজয়ের আটটী পুত্র; তীহাবা সকলেই অত্যন্ত বলবান্ বলিয়া 
পৃথিবীতে বিখ্যাত হইযাছিলেন, ধর্্শান্ত্র ও নীতিশান্ত্রে নিপুণ এবং সমস্ত 
প্রীণীবই হিতসাঁধনে নিবত ছিলেন। তাহাদেব নাম - ধৃতবাষ্ট্র, পা, বাহলীক, 
নিষধ, জান্ব,নদ, কুণ্ডোদব, পদাতি ও বসাতি 1৪৪--৪৫॥ 

ভীহাদেব মধ্যে ধৃতবাষ্ট্র বাজা ছিলেন , তাহাব এগাঁবটা পুত্র জন্মিয়াজিল। 
তাহাদের -নাম: কুত্ডিক, হত্তী, বিতর্ক, ক্রাথ, কুত্তিন, হবিশ্রবা, ইন্দাভ, 
সুমন্ু, প্রতীপ, ধর্্মননেত্র এবং স্ুনেত্র। ইহাঁদেব মধ্যে শেষ তিন জন পৃথিবীতে 
বিখ্যাত হইয়াছিলেন , ভীহাদেব মধ্যে আবাব প্রতীপই -বিশেষ বিখ্যাত এবং 
জগতে অতুলনীয় হইয়াছিলেন ॥৪৬__৪৮॥ 

ভবতশ্রেন্ঠ জনমেজয়ন ! মহাবাঁজ প্রতীপেব তিনটা পুত্র জন্মিয়াছিল ; 
তাহাদের নাম-_দেবাপি, শান্তনু ও বাহলীক 7৪৯1 

ঠাক লি নর ভা কবিয়া- 

ছিলেন ; আব মহাবথ শান্তন্থ ও বাহলীক বাজ্য লাভ কবিযাছিলেন ॥৫০| 
(৪৬). কুগুলাশ্বোহথ পঞ্চম ৷ (৪৭) হঝি-শ্রবা বহিঃশ্রবাঃ"" |”* ভূমন্যঃত | 

1 



১০৫২ হাছান 
এবংবিধাশ্চাপ্যপরে দেবকল্প! মহারথাঃ | 
জাতা৷ মনোবন্ববায়ে লবংশবিবর্ধনাঃ 7৫২ 
ভবতাস্ভাবতী কীন্ভির্যেনেদং ভারতং কুলমৃ । 
অপবে যে চ পুর্বেব বে ভারতা ইতি বিশ্রুতাঃ ॥৫৩| 
ভরতস্যান্ববায়ে হি দেবকল্পা মহৌজসঃ। 
বভুবুত্রদ্কল্পাশ্চ বহবো৷ রাজসতমাঃ ॥৫8॥ 
যেষামপবিমেয়ানি নামধেয়ানি সর্ববশঃ | 
তেযান্ত যে যথামুখ্যং কীর্তিয়িষ্যামি ভারত ! | 
মহাভাগান্ দেবকল্পান্ সত্যার্জবপবায়ণান্ ॥৫৫॥ 

ইতি শ্রীমহাভাবতে শতসাহজ্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ববণি 
সন্তবে পুরুবংশানুকীর্তনং নামোননবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০) &% 

ভারতকৌমুদী 
ভবতন্তেতি। লত্ববন্তো বলবন্তঃ। দেবধিকল্পা দেবতুল্যা খাষিতুল্যাশ্চ 1৫১ 
এবমিতি। অন্ববাষে বংশে। এলঃ পুৰববাস্তস্ত বংশবিবর্ধনাঃ 1৫২ 
ভবতাদিতি। ভাবতানাং ভবতবংশীযানাং কীত্তির্ভবতাদেব প্রবৃত্তেতি শেষঃ। যেন 

ভরতেন ॥৫৩| 

ভবতম্তেতি। অন্ার্থঃ প্রাগেবোক্তপ্রাষঃ | ব্র্মকল্নাঃ সাক্ষাত্প্রজাপতিতুল্যাঃ 1৫৪ 

মহাবাজ! ভরতের বংশে বলবান্ ও মহারথ এবং দেবতুল্য ও খধিভুল্য 
বহুতব বাজা জন্িয়া গিয়াছেন ॥৫১॥ 

বৈবহুল্য এবং মহাবথ অন্যান্ত বাজাবাও এইরূপ মন্গুবশসম্ভৃত পুবববাব 
বংশবৃদ্ধি কবিয়া গিয়াছেন ॥৫২॥ 

খিনি এই ভবতবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, সেই ভবত রাজা হইতেই 
ভবতবংশীযদিগেব কীত্তি চলিয়া আসিতেছে; আব, এই বংশে পুরে অন্যান্য 
যে সকল রাজা জন্মিয়াছিলেন, তাহারাও “ভারত, নামেই বিখ্যাত ছিলেন ॥৫৩| 

তরতের বংশে দেবতুল্য, মহাতেজন্বী, এমন কি সাক্ষাৎ ব্রহ্গাব তুল্যও বহুতব প্রধান বাজা জন্মিযাছিলেন ॥৫8| 

(৫২) ক্লোকাৎ পরং দাক্ষিণীতপুস্তকে অঙ্টো শ্োকা অধিকা দৃশ্ান্তে। 
৫৩-৫৪-৫৫ শ্লোঁকা বঙ্ধদেশীফকতিপধপুস্তকে লোপাখ্যানসমাপ্ত্যধ্যাযশেষে সন্গিবেশিতাঃ সন্তি। 
* "*"ছিনবতিভমোহ্ধ্যান, (*তু্বাতিতমোহধ্যায£, “..একোত্তবশততমোহধ্যাফঃ' ইতি না 





১০৫৪ মহাভারতে আদি- 

সদ্বন্মগুণমাহাঁক্ব্যৈরতিবদ্ধিতমু্তমম্। 
বিষভ্য লোকাঁন্ত্রীনেষাঁং বশঃ স্ফীতমবস্থিতম্ ॥8॥ 

গুণপ্রভাববীর্যযৌজঃনত্বোৎ্সাহবতামহম্ । 

ন তৃপ্যামি কথাং শুরমমৃতাস্বাদসন্মিতাম্ ॥৫। 
বৈশম্পায়ন উবাচ | 

শৃণু রাজন্! পুবা সম্যউঅয়া দৈপায়নাচ্ছূতম্। 
প্রোচ্যযানমিদং কৃণুমং স্ববংশজননং শুভম্ ॥৬॥ 

ভাঁরতকৌমুদী 
বর্ষণ আবভ্য, আ চ মনোর্ধনোবাবভ্য চ, এতাঁং পূর্বেবোকামেব দিব্যাং কথাম্, বিস্তবেণ 

ভূষো মে ব্রত্রীতু। আজননং জন্মাবধিকং পুণ্যং বৃত্তম্। ব্রহ্গমন্থোরুভষোরেবাধিপুর্ুষতযা 

প্রপিদ্ধত্বীহুভযৌবেবোপাদানম্ ॥২--৩| 

সর্দিতি। সৎ আঁচব্ণম্, ধর্শো যজ্ঞানঙষ্ঠানম্, গুণাঃ শৌধ্যাদয়ঃ মাহাত্ম্য প্রভাব্চ 
তৈবভিবদ্ধিতমূ, ক্ফীতং বিস্তৃতম্, উত্তমঞ্চ, এবাং পূর্বরপুরুযাণাং যশঃ, ত্রীন্ লোকান্, বিটত্য 
আশ্রিত্য, অবস্থিতম্ 191 

গুণেতি। অহম্, গুণাঃ শৌর্যাদঘঃ, প্রভাব; কোষদগুজং তেজঃ, বীর্যযং শরীরশত্িঃ, 
ওজে। মাঁনসিকং ব্লমূ, স্ত্মমধ্যবসাষঃ, উৎ্পাহস্চ শক্রজযাদৌ! মনসঃ প্রবণতা, তদ্ঘতাং 

ূর্ববপুকষাণীমূ অমৃতাস্বাদসশ্মিতাম্ আশ্বাদ্দে অমৃততুল্যামিত্যর্থ, কথাম্, শখন্ ন তৃপ্যামি। 
অতএব পুনর্ধক্তং প্রার্ধ্যত ইতি ভাবঃ॥৫॥ 

শৃর্থিতি। কৃৎ্সমিত্যনেন সুচীভাবেনাদিতশ্ন্্বংশবর্ণনং কুচিতম্ ॥৬| 
ভাবতভাবদীপঃ 

শ্রুত ইতি 1১--৪॥ গুণা দীতৃতীদয়ঃ। প্রভাবো দেঁবতাদিবশিত্বমূ। বীর্ধ্ং শাবীরং 
বলম্। ওজো মানসং সামর্থ্য, বের্যাদি। পত্বমদীনত্বম। উত্সাহ প্রযতমানতা 1৫--৮1 

কিন্তু উপাখ্যানগুলি গ্রীতিকব হইলেও সংক্ষিপ্ত হওয়ায় তাহা আমাৰ 
বিশেষ সন্তোষ জন্মাইতে পাবে নাই; অতএব আপনি ত্রহ্মা ও মনু হইতে 
আবন্ত করিয়া এই মনোহৰ উপাখ্যানগুলিই আবার আমার নিকট বিস্তর- 
ক্রমে বলুন। সেই পুর্ব্পুকষগণের জন্মাবধি পবিত্র বৃতীন্ত সকল কাহার না 
গ্রীতি উৎপাদন কবে? ॥২--৩৷ 

আমার পূর্ব্বপুকষগণেব সদাচাব, ধর্মানুষ্ঠান,। নানাবিধ গুণ ও প্রবল 
প্রতাঁপে সর্ববতৌভাবেই যশ বৃদ্ধি কবিয়াছিল; সেই বিস্তৃত যশ রা 
ব্যাপিয়াই বহিয়াছে ॥81 | 

গুণ, প্রভাব, শাবীবিক বল, মানসিক বল, অধ্যবসায় ও উৎসাহশাঁলী পুর্ব্বপুকষ- 
গণের অসৃততুল্য উপাখ্যান শুনিয়া! আমি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না” ৫1 

৪ তত শক জঞক পতি অপ 





১০৫৬ মহাভারতে আদি- 

অন্রান্ুুবংশং প্লোকো ভবতি ॥৯১॥ 

যদুঞ্চ তুর্ববন্প্েব দ্েবধানী ব্যজায়ত। 
্ে্যঞ্চানুধ্চ পুরুঞ্চ শম্টিষ্টা বার্ষপর্ববণী ॥১২। 

তত্র ষদোর্যাদবাঃ পুবোঃ পৌববাঃ ॥১৩| 

পুবোশ্চ ভার্য্যা কৌশল্যা, তন্তামস্ত জজ্ঞে জনমেজয়ঃ ॥১৪॥ 
স ত্রীন্ হ়মেধানাজহার, বিশ্বজিতা চেষ্টা বনং বিবেশ ॥১৫॥ 

৩ অপ্পকাি আলিকজজ | অজ জা 

ভাবতকৌমুদী 
অভ্রেতি। অত্র স্থানে, অন্বংশং বংশাজক্রমেণ, শ্লোকো গগ্মধ্যেহপি পণ্যম্। অন্র 

বিদ্যমীনত্বাখ্যসভা ভূধাতোবর্থঃ£, তেন ভবতি বিদ্যত ইত্যর্থ:, গুরুমুখাদেবমেব শ্রবণাদিতি 
ভাব । অন্যত্রাপ্যেবমূ 1১১ 

যছুমিতি। ব্যজাষতেতি সকর্মকত্বমার্যমূ। বৃষপর্ণোঁহপত্যং স্ত্রীতি বা্ষপর্বণী ॥১২| 

তত্রেতি। য্যাঁতিশাপেন তুর্ধন্প্রভৃতিবংশানাম্নাধ্যতাদন্ক্তি; 1১৩। 

পুবোবিতি। পপ্রবীবেশ্বববৌপ্রা্ন্ত্যঃ পুন্রা মহাবখাঃ ৷ পুরোঃ পৌষ্ট্যামজয়িস্ত প্রবীবো 
বংশরুভতঃ॥” ইত্যাদিপূর্ববোক্তবচননিচঘবিবৌধঃ কল্পতেদাক্গীকারেণ সমাধেষঃ। কৌশল্যা- 
জনমেজবাদীনাং ভাধ্যাত্তবপুত্রান্তবাদিকং বাঁ ॥১৪॥ 

সইতি। নদ জনমেজষঃ। হযমেধানশ্বমেধান্, আজহাব অনুষ্ঠিতবান্। বিশ্বজিত 
চেষ্বী বিশ্বজিন্নামকং যজ্ঞ্ক রৃত্বা। সামান্ব্যাপাবং প্রতি বিশেষব্যাপাবস্ত কবণত্বং 
প্রসিদ্ধম্॥১৫। 

০ 
৬০৫০০ লাস ৬ 

ভাঁবতভাবদীপঃ 

অদিতো্ক্ষোহজাধত দক্ষাদ্বার্দিতিবিতি পবিশ্রুতযোঃ হ্যটিক্রমযোবস্ত্যমীহ-দক্ষাদদ্দিতিবিতি | 

আগ্ত্ত হরিবংশে বক্ষ্যতে। অধিতের্দক্ষো দ্বাদশ ইতি। অনযোশ্চ পক্ষয়োঃ কল্পভেদেন 

এই স্থানে এই বংশের ক্রমবোধক একটা শ্লোক আছে ॥১১॥ 
দেবযানীর গর্ভে যু ও তুর্ববস্থু এবং শশ্মিষ্ঠাব গর্ভে দ্রেহয, অন্ধু ও পৃক 

জন্মিয়াছিলেন ॥১২॥ 

তাহাদেব মধ্যে যছু হইতে যাদববংশ এবং পৃক হইতে পৌবববংশ চলিয়া 
আসিতেছে ॥১৩ 

পুকুর ভাধ্যা ছিলেন কৌশল্যা; তাহাব গর্ভে পুকর গুঁরসে জনমেজয় 
জন্মগ্রহণ কবেন ॥১৪) 

তিনি তিন্টা অশ্বমেধ যজ্ঞ কবেন এবং একটা বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া 
তপোবনে গমন কবেন ॥১৫। 

(১১) অত্রাহবংশে! ভবতি, অত্রানথুবংশঙ্লোকো ভবতি। (১৫) যতরীনশ্বমেধান্-**। 



র্বণি নবতিতমোহধ্যায়ঃ | রা 

জনমেজযঃ খন্বনন্তাং নামোপযেমে মাগধীম্, তম্যামস্ত জজ 
প্রাচীন্বান্ ॥১৬॥ 

যঃ প্রাচীং দিশং জিগায় যাবৎ, সূর্ধ্যোদরাত্। ততত্তস্ত প্রাচীন্গতদ্ 1১৭] 

প্রাীন্থান্ খন্বশ্মকীমুপযেষে যাঁদবীম্, তন্তামস্য জজ্ঞে সংবাঁতিঃ ॥১৮] 

সংযাতিঃ খলু দৃশদ্ধতো দুহিতবং ববাঙ্গীং নামোপবেমে ৷ তন্তামস্ত জে 
অহঘাতিঃ ॥১৯॥ 

অহংঘাঁতিঃ খলু কৃতবীর্যযভ্ুহিতবমুপযেমে ভানুমতীং নাম। তল্যামন্স 
জজ্ঞে সার্ববভৌমঃ ॥২০। 

জনমেজয ইতি। উপযেমে পবিণীতবাঁন্, মাগধীং মগধরাজকন্যাম্ 1১৬] 

নু প্রাচীন্বানিতি সংজ্ঞা প্রতি কো হেতুবিত্যাহ-য ইতি। যাব ্র্থযোদচখি 

অপরহূ্্োদযাৎ পূর্বমেব একেনৈব দিবসেনেত্যর্ঘঃ। প্রাচীনবত্ং প্রাচীছানিতি নামববদ্। 
জযেন প্রাচী অস্তান্তীতি প্রাচীন্বান্, পৃষোদবাদিত্বান্নিপাঁতিঃ 1১৭। 

প্রাীহানিতি। অশ্বকীং তদীখ্যাম্। যাঁদবীং যছুবংশীযাম্ ॥১৮। 
সংযাতিরিতি। দৃশদ্বতন্তদাখ্যস্য বাঁজঃ ॥১৯| 

অহযাতিবিতি। কৃতবীর্য্যো নাম বাজা তন্ত ছুহিতরম্ 1২০] রা 

জনমেজষ অনন্তানায়ী মগধরাজকন্তাকে বিবাহ কবেন: নেই অনন্থাপ 

গর্ভে জনমেজযের একটা পুত্র জন্মে; তীহব নাম ছিল-_প্রাচীঘ্বান্ ॥১৬। 

ধিনি অপর সুর্য্যোদয়েব পূর্বেই পূর্র্দিক্ ভর কবিবাছিলেন এবং নেই 

ভ্বাই তাহাঁব নাম হইযাছিল-_প্রাচীন্বান্, ॥১৭ 

প্াচীন্বান্ অশ্মকীনানী যছুবংশীয় একটা কন্যাকে বিবাহ কবেন * ভাহবে 

গর্ডে প্রাচীন্বানেব একটা পুত্র জন্মগ্রহণ কবে, ভীহাব নাম হিল 

'সিযাতি? 1১৮ 

সংঘাতি দৃশদ্বান্ বাঁজাব কন্তাকে বিবাহ কবেন * সেই বহচান লা 

ব্বাঙ্গী'। ববাঙ্গীব গর্ভে সংঘাঁতিব বনে “অহংযাতিন? জন হব 1১৯" 

অহযাতি কৃতবীরধ্যবাঁজাব কন্যা ভাল্ুনতীকে বিবাহ কলেন : ভাগ: 

শপ পপাপীপাশিশাপিশাশিতীটি 

হাতপ শা 
বা 

[রা 

র৯ পতি 45 2 

(১৯) জনমেসবন্ত্র হুনন্দাং নাম ..। প্রাচিনান। ০5) তকুহ হিট টি 
'আশুর 

2 ** "হা ৪৭ তত 
ইকামত | জজ্ে শয্যাতি হজে সম্পাতিা 0৯) 

| (২) অহম্পতিঃ খলু-** 

বা ডিও পদ উরি ৬ 
চলি টি 



১০৫৮ মহাভারতে আদি- 

সার্ববভৌমঃ কিল জিত্বা জহাব কৈবেরীং স্থনন্দাং নাম, তাধুপযেমে | 

তন্তামস্ত জজ্ঞে জয়ৎসেনো! নাম ॥২১॥ 

জয়ৎসেনঃ খলু বৈদভীমুপবেমে সুশ্রবাং নাম। তত্তামস্ত জজ্ঞে 

অবাচীনঃ ॥২২॥ 
অবাচীনোহপি বৈদর্ভীমেবাপরামুপযেমে মর্ধ্যাদীং নাম। তন্তামস্ত 

জজ্ঞে অরিহঃ ॥২৩॥ 
অরিহঃ খন্বাঙ্গীমুপবেমে, তম্তামস্ত জজ্ঞে মহাঁভৌমঃ ॥২৪। 

মহাভৌমস্ত গ্রাসেনজিতীগুপবেমে সুবজ্ঞাং নাম, তন্ামস্ত জঙ্জে 
অযুতীনায়ী ॥২৫। 

ষঃ পুরুষমেধানামযুতমানবহ | তেনাস্তাবুতানাযিত্ব্ ॥২৬। 
৯ ৩৩ ০০৩১১১ 

ভাবতকৌমুদী 
সার্বভৌম ইতি । কৈকেধীং কেকঘদেশী সাম ॥২১। 

জযৎসেন ইতি। বৈধ্ভী বিদ্র্ভবাজকন্তাম্ 0২২) 
অবাঁচীন ইতি । অপবাং ভার্ধাস্তনজীতীন্, বৈদর্ভাং বিদর্ভবাজবন্যাঁম্ 1২৩ 
অবিহ ইতি। আঙ্গীম্ অন্গবাঁজকন্যামূ। অঙ্গাত্ত নাম নোক্তম্ 7২৪। 

মহাভৌম ইতি। প্রসেনজিতো বাজ্ঞোহপত্যমিভি প্রীসেনদিতী তাম্ ॥২৫। 
যইতি। পুরুষমেধানাং যজ্ঞানামূ। আনম অঙুষ্টানেন সংগৃহীতবান্ ভজন্যং 

সাব্বভৌম যুদ্ধে জবলাভ করিয়া, কেকয়দেশীয় রাঁজকন্তা। স্থনন্দাকে অপহবণ 
করেন এবং তীহাঁকেই বিবাহ করেন। সেই সুনন্দাব গর্ভে 'জয়ংসেন 
নামে সার্ববভৌমেব একটা পুত্র হয় ॥২১1 

সেই জয়ংসেন বিদর্ভবাঁজকন্তা সুশ্রবাকে বিবাহ কবেন; তাহার গর্ভে 
জয়ংসেনের রসে 'অবাঁচীনের” জন্ম হব ॥২২। 

অবাঁচীনও বিদর্ভবাজেবই মধ্যাঁদাীনায়ী অপব একটা কন্যাকে বিবাহ কবেন, 
সেই মর্যাদার গর্ভে অবাঁচীনেৰ একটা পুত্র জন্মে, তীহার নাম ছিল- 
'অরিহ' ॥২৩। 

অবিহ অঙ্গদেশীয় বাঁজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তাহাব গর্ভে 'মহাভৌম' 
নামে অরিহের একটা পুত্র উৎপন্ন হয় ॥২৪| 

মহাভৌম প্রসেনজিৎ রাঁজাব কন্যা নুযজ্ঞীকে বিবাহ করেন; তাহার 
গর্ভে মহাভৌমেব যে পুত্র হয়, তাহা নাম ছিল--“অযৃতানায়ী”॥২৫1 

(২২)""অর্ধাচীন অপবাচীনঃ। (২৩) অর্বাচীন:...১ অপবাচীনত্ত খলু-**। ৫৪) 
ইং বাক্য পুস্তকবিশেষে ন দৃষ্ঠতে । (২৫)."'অযুতনাধী। (২৬)..অহুতনায়িত্মম। 



পর্ববণি নবতিতমোহধ্যাঃ ১০৫৪ 

অফুতানায়ী খলু পৃর্ুশ্রবসো ছুহিতবমুপযেমে কামাং নাম, তম্তামস্য জঙ্ে 
অক্রোধনঃ ॥২৭॥ 

অক্রোধনঃ খলু কালিঙ্গীং কবন্তাং নামোপঘেমে। তস্যামস্ত জজ্ঞে 
দেবাতিথিঃ ॥২৮॥ 

দেবাতিথিঃ খলু বৈদেহীমুপযেমে মর্ষ্যাদাং নাম। তন্যামস্ত জজের 
অরিহো নাম ॥২৯॥ 

অরিহঃ খন্বাঙ্গেয়ীমুপষেমে স্্দেবাং নাম। তন্তাং পুত্রমজীজন- 
দৃক্ষমূ ॥৩০॥ 

খক্ষঃ খলু তক্ষকছুহিতরমুপযেমে জিন্গলাং নাম । তন্তং পুত্রং মতিনাবং 

নামোশপাদয়ামাস ॥৩১॥ 
শেপপপ্পজজা | ক ৪ 

ভাঁবতকৌমুদী 
ধর্মমজিতবানিত্যর্ঘঃ। তেন হেতুনা, অস্ত মহাভৌমপুত্রস্ত, অযৃতানাধিত্বং তদাখ্যত্বম্॥২৬] 

অুতেতি। পুথুশ্রবসম্ভদাখ্যস্য বাজ্ঞঃ ॥২৭| 

অক্রোধন ইতি। কালিঙ্গীং কলিঙ্গবাঁজকন্যাম্ 1২৮ 
দেবাঁতিথিবিতি। বৈদেহীং বিদেহবাজকন্যাম্ 1২৯ 

অরিহ ইতি। আন্বেধীম্ অন্গবাজকন্যামূ। খক্ষং তদাখ্যম্1৩০| 

ক্ষ ইতি। তক্ষকো নাম কশ্চন রাজা, তন্ত ছুহিতবম্ 1৩১ 

(০৬০০ শপ 

যিনি অযুত পুকষমেধ যজ্জ কবিষাছিলেন; সেই জন্যই তাহাব নাম 

হইয়াছিল-_'অযুতানারী” 1২৬| 
অধুতীনায়ী পুথুশ্রবা রাজাব কন্ঠা কামাব পাণিগ্রহণ কবেন, সেই 

কামাৰ গর্ভে অযুতানাধীব 'অক্রোধন” নামে পুত্র জন্মগ্রহণ কবে ॥২৭। 

অক্রোধন কলিঙ্গবাঁজকন্যা কবস্তাকে বিবাহ কবেন; ভাহাব গর্ভে উহাব 

“দেবাতিথি' নামে পুত্র জন্মে ॥২০॥ | 

দেবাতিথি মধ্যাদানামী বিদেহবাঁজকন্তাৰ পাণিগ্রহণ কবেন, তীাহাব গতে 

দেবাতিথিব একটা পুত্র হয়, তাহার নাম হইয়াছিল ( দ্বিতীয় ) 'অবিহ' ॥২৯॥ 

অবিহ অন্গবাঁজকন্তা। স্ুুদেবাকে বিবাহ কবেন এবং তীহাব গর্ডে খিক 

নামে এক পুত্র উৎপাদন কবেন ॥৩০॥ 

(২৭) অধুতনারী'**ভাধ্যাং নাম***। (২৮) কব নাম, কতুং লাম। (২৭) 

বৈদর্ভীমুপযেমে.**তস্তামস্ত জজ্ঞে খচঃ। (৩০) খচন্ব খনু বাঁমদেব্যামন্রলাসকনায়াহ্দং 

পুত্রমজীজন। (৩১) জালাং নাম। 



৯০৬০ মহাভারতৈ - আদি- 

মতিনারঃ খলু সবস্বত্যাং গুণসমুদিতং দ্বাদশবাধিকং সত্রমাহর। সমাণ্ডে 

চ সত্রে সরন্বত্যভিগম্য তং ভর্তারং ববয়ামাস। স তন্তাং পুত্রমজীজনতংস্থং 

নাম ॥৩২॥ 
অন্রানুবংশং শ্লোকে। ভবতি ॥৩৩॥ 

- তংস্ত্ং সরম্তী পুন্রং মতিনারাদজীজনহ | 

ঈলিনং জনয়ামাস কালিঙ্গ্যাং তংস্ত্রাত্বজঘ্ ॥৩৪॥ 

ঈলিনস্ত রথন্তর্ধ্যাং দুক্সস্তাগ্তান্ পঞ্চ পুত্রানৎপাদরামাস ॥৩৫॥ 

দু্সত্তঃ খলু বিশ্বীমিত্রদ্ুহিতরং শকুন্তলা নামোপযেমে। তশ্তামস্ত জজ্ঞে 

ভরতঃ ॥৩৬॥ 

ভাব্তকৌমুদ্ী 
মতিনাব ইতি। সবম্বত্যাং সবস্বতীনদীতীবে, গুণৈঃ সর্বৈব্গৈঃ সমুদিতং সম্পনম। 

সত্ত্রং যজ্ঞম, আহবৎ অন্তিষ্ঠং। তং মতিনাবম্ |৩২| 
অক্রেতি। পূর্বববদেব ব্যাখ্যানম্ ॥৩৩| 
তংন্থমিতি। সবস্বতী মতিনারাৎ তংস্থ, নাম পুত্রমজীজনৎ্। অস্থস্ত, কালিঙ্গ্যাং 

কলিক্ববাঁজতনযাষাং নিভভার্ধ্যাযাম্, ঈলিনং নীম আত্মজং জনযাঁমাস ৩৪ 
ঈলিন ইতি। ব্যথ্তর্ধ্যাং রথন্তবীনামিকাষাং স্ভারধ্যাযাম্॥৩৫। 
মস্ত ইতি। বিশ্বীমিত্রস্ত মুনেছুহিতবম্ ॥৩৬| 

খক্ষ তক্ষকবাজাব কন্ঠা জিন্ষলার পাণিগ্রহণ কবেন এবং তীহাব গর্ডে 

“মতিনাক নামক পুত্র উৎপাদন কবেন ॥৩১| 
মতিনাৰ সবন্বতীনদীর তীরে সর্বাঙ্সম্পন্ন ছাদশবর্ষব্যাপক ডে 

কবেন॥ঃ দেই যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, সবম্বতী আসিয়া মতিনারকে পতিবপে 
ববণ' কবেন$ মতিনাৰ তাহার গর্ভে তট নামে একটী পুত্র উৎপাদন 
করেন ॥৩২॥ 

এন্থানেও বংশেব ক্রমবোধক একটা শ্লোক আছে ॥৩৩| 
সবন্বতী মতিনার হইতে তংস্থ নামে একটা .পুত্র প্রসব কবেন ;-সেই তব 

আবাঁব, নিভভার্ধ্যা কালিঙ্গীর গর্ভে ঈলিন' নামক একটা পুত্র উৎপাদন 
কবেন ॥৩৪॥ 

ঈলিন নিজভার্ধ্যা রথস্তরীর গর্ভে দুগবন্ত' -প্রভৃতি 9 ত্র উংপাঁদন 
25 1৩৫॥ 

টা তু হল পাঠাঃ সভি। 
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অন্র প্লৌোকৌ ভবতঃ ॥৩৭॥ 
জদ্ত্া মাতা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ। 
ভবন্ পুত্র হুম্মস্ত ! মাবমংস্থাঃ শকুস্তলাম্ ॥৩৮| 

রেতোধাঃ পুত্র উন্নয়তি নবদেব ! বমক্ষয়াৎু। 
তৃপ্চান্ত ধাতা গর্ভস্য স্ত্যমাহ শকুন্তলা ॥৩৯॥ 

ততোহস্ত ভবতত্বম্ ॥৪০॥ | 

ভর্তঃ খলু কাশেয়ীমুপষেমে সার্ববসেনীং স্ুনন্দাং নাম | তম্তামস্ত জজ্ঞে 
ভূমন্থুঃ ॥৪১॥ 
পারা জর ০ 

ভাঁবতকৌমুদ্ী 
অভ্রেতি। ভব্তো বিছ্যেতে, গুরুঘুখাদবিকলমেব শ্রতত্বাদিত্যাশযঃ ৩৭ 

ভন্ত্রেতি। মাতা, ভন্ত্রা চর্মকৌমাত্রত্বরূপা, বাযুবদেব কেবলগর্তধাবণাঁদিতি ভাবঃ। 

কিন্ত পুত্রঃ পিতুবেব » যেন হেতুনা, দ পিতৈব, স পুত্রো জাত:। অতএব হে ছুতস্ত ! 
ইমং পুত্র ভবন্ব 1৩৮ 

বেতোধা ইতি। হে নবদেব। ছুত্সস্ত! রেতোধাঃ সন্তানোৎপাঁদনাষ ভার্ধযাযাং 

শুক্রনিষেক্তা পুত্র, যমন্ত ক্ষযাঁদালযাৎ্, উন্নতি পিতবমুদ্ধবতি। বিশেষতশ্চ তবমেব, অন্ত 
এতদ্বালকভূতম্ত গর্ভন্ত। ধাতা জনকঃ। অতএব শকুন্তলা সত্মমাহ। এতদ্বিবরণং 
পুর্ব দ্রষ্টব্যমূ 1৩৪ 

--- তত ইতি। তত উক্তদৈববাণীবশাঁদেব, অস্ত ছুননন্তপুত্রস্ত, ভবতত্বং ভরতনামবত্বম্ 1৪০1 
ভবত ইতি। কাশেখীং সার্বসেনীং কাশীবাভ্রসর্বসেনকন্াম্ 78১1 

ছগ্বন্ত বিশ্বামিত্রমূনিব কন্যা শকুস্তলাকে বিবাহ কবেন; সেই শকুন্তলাব 
গর্ভে ভরতেব জন্ম হয় ॥৩৬॥ 

এবিবয়ে ছুইটা শ্লোক আছে ॥৩৭॥ 

“মাতা ত চর্মকোষেব মত$ কিন্তু পুত্র পিতাবই বটে। যেহেতু, পিতাঁই 
পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ কবেন। অতএব ছুগ্মন্ত ! পুত্রটীব ভবণপোবণ কব: 
শকুস্তলাব অবমাননা কবিও না” ॥৩৮। 

“মহাবাজ! বংশবক্ষক পুত্র পিতুলৌককে নবক হইতে উদ্ধাৰ কবে। 

বিশেবতঃ তুমিই এই বালকটীব জনক ; স্ৃতবাঁং শকুন্তলা সত্যই বলিয়াছে” 1৩৯ 
উক্তবপ দৈববাণী হইযাছিল বলিবাই ছুগ্ন্তপুত্রে নান হইঘাছিল 

ভরত? ॥8০] 

(৪*) ততো ভর্তশ্য ভরতত্ম্। 



১০৬২ মহাভারতে আঁদি- 

ভূমন্যু, খলু দাশাহীমুপযেমে বিজয়াং নাম। তন্তামস্ত জজের 

স্থুহৌত্ঃ 1৪২ 

সুহোত্রঃ খন্থিক্ষাকুকন্যামুপযেমে সুবর্ণা নাম। তম্তামস্ত জজের 

হস্তী ॥৪৩| 
য ইদং হাস্তিনপুরং স্থাপয়ামীস। এতদস্ত হীস্তিনপুরত্বমূ ॥88॥ 

হস্তী খলু ত্রৈগর্ভীমুপষেমে যশোধরাং নাম। তন্তাষস্ত জজ্ঞে 

বিকুণ্ঠনঃ 08৫1 
বিকুঠঠনঃ খলু দীশাহীমুপযেমে ভুদেবাং নাম। তত্তামস্ত জঙ্জে 

অজমীঢ়ঃ ॥৪৬॥ 
রে 

এ পাশ না পি ক কা পসরা তা 

ভাঁরতকৌমুদী 

ভূমস্্যবিতি। দীশার্হাং যছুবশীয়াম্ 1৪২ 

স্থহোত্র ইতি। হস্তী তদাখ্যঃ পুত্রঃ 0৪৩1 

যইভি। যে! হ্তী, হাঁন্তিনপুরং হস্তিনাখ্যরাজধানীম্, স্থাপযামাস সঞ্চার । এতৎ হস্তি- 

কতৃকপংক্কবণমেব, হাসভিনপুবত্বং হস্তিনাপুবপ্রসিদ্িকীরণম। হস্তিনা নির্পাণে তু ছুম্স্তনমধে 

হস্তিনাঁপুরোক্তিনৌপপদ্যতে 188। 
হস্তীতি। ত্ৈগর্ভীং ত্রিগর্তরাজকন্তাম্18৫॥ 
বিকু্ন ইতি। দাঁশাহাং যহ্বংশীযাম্ 1৪৬ 

ভবত কাশীবাজ সর্ব্বসেনেব কন্া। সুনন্দাকে বিবাহ করেন; সেই 
সুনন্নীৰ গর্ডে 'ভূমন্থ্য নামে ভবতের একটা পুত্র জন্মে 1৪১1 

ভূমন্্য যথাসময়ে যদ্ুবশজাত বিজযানান্ী একটী কন্তার পাণিগ্রহণ 
করেন এবং তাহার গর্ভে “নুহোত্র নামে একটা পুত্র উৎপাদন করেন ॥৪২॥ 

সবহোত্র ইক্ষাকুবংশীয সুবর্ণানাম্মী একটা কন্ঠাকে বিবাহ কবেন? সেই 
সুবর্ণা গর্ভে স্ুহোত্রের একটা পুত্র জন্মে, তীহার নাম ছিল-__“হস্তী” ॥৪৩ 

ষে হস্তী এই হস্তিনানগৰ সংস্কাব করেন এবং হস্তী রাজা সংস্কার 
করিয়াছিলেন বলিয়াই এই হস্তিনানগর প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল ॥88॥ 

হস্তী ব্রিগর্তবাজের কন্তা যশোধবাঁর পাণিগ্রহণ করেন; তীহাৰ গর্ডে 
হস্তীব বিকুষ্ঠন নামে একটা পুত্র জন্মে ॥৪৫। 

বিকুষ্টন যছুবংশীয় স্থদেবাকে বিবাহ করেন, তাঁহাব গর্ভে বিকুষ্ঠনের 
যে পুত্র জন্মে, তাহার নাম ছিল--“অজমীঢ? ॥৪৬। 

(৪৪) মাঁপযামাস, নির্শাপযামাস। 
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অজমীঢস্ চতুবিংশতিপুত্রশতং বন্তুব কৈকেষ্যাং গান্ধার্য্যাং বিশালাযা- 
ৃক্ষায়াঞ্চেতি পৃথক পৃথথগববংশকবা নৃপতযঃ।| তত্র বংশকরঃ 
সংববণঃ ॥৪৭॥ 

সংববণঃ খলু বৈবন্বতীং তপতীং নাঁমোপযেষে | তন্তামস্ত জ্জ্ঞে 
কুরুঃ 0৪৮] 

কুরুঃ খলু দাশাহীমুপষেমে শুভাঙ্গীং নাম। ততম্তামস্ত জজ্ঞে 
বিদুরথঃ ॥৪৯॥ 

বিদুরথস্ত মাধবীমুপযেমে সম্্রিয়াং নাম। তন্তামস্ত জজ্ঞে অনশ্বা 
নাম ॥৫০। 

অজেতি। চতুবিংশত্যধিকং পুত্রশতং চতুবিংশতিপুত্রশতম।  কৈবেষীপ্রভৃতীনি 
ভার্ধ্যানামানি। তে চ পুন্রাঃ পৃথক পৃথগবংশকবা নৃপতষো বভূবুরিত্যর্ঘ । বংশকরো 

যুন্ম্ংশকরঃ |৪ ৭ 
সংববণ ইতি। বিবন্বতত্তদাখ্যস্ত বাঁজ্ঞোহপত্যমিতি বৈবন্বতী তাঁম্॥৪৮| 
কুরুবিতি। দাশীহীঁৎ যহ্বংশীষাম্ 1৪৯] 

বিদ্ুবথ ইতি। মাধবীৎ মধুবংশীষাম্ ॥৫০| 

অজমীঢের চারিটা স্ত্রী। তাহাঁদেব নাঁম-_“কৈকেয়ী, গান্ধাবী, বিশালা ও 
খক্ষা'; এই চাঁবিটা স্ত্রীব গর্ভে অজমীঢেব একশত চবিবশটা পুত্র জন্মগ্রহণ 
কবে; সেই পুত্রগণ যথাসময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাজা হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বংশ 
স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাহাদেব মধ্যে "সংবব্ণ” বাঁজা আপনাদের 
বংশ স্থাপন করিয়া! গিষাছেন ॥৪৭॥ 

সংববণ বিবন্বানেব কন্যা! তপতীকে বিবাহ কবেন, সেই তপতীৰ গর্ভে 
সংববণেব যে পুত্র জন্মে, তীহাব নাম ছিল-_কুক” 0৪৮1 

কুরু যছুবংশজাত শুভাঙ্গীনায়ী একটী কন্তাব পাঁণিগ্রহণ কবেন, তীহাব 
গর্ভে “বিদুবথ” নামে কুকব একটা পুত্র হয় ॥৪৯। 

বিদূব্থ মধুবংশীয়া সপ্প্রিয়ানায়ী একটী কন্যাকে বিবাহ কবেন, সেই 
সম্প্রিয়াব গর্ভে বিদুবথেব যে পুত্র জঙ্গিয়াছিল, তীহার নাম ছিল-- 
'অনশ্বাঠ ॥৫০॥ 

৪") চতুবিংশং পুত্রশতম্। (৪৯) “জে বিদরঃ। (৫*) “**অনশ্বান্। 



১০৬৪ মহাভারতে আদি- 

অনশ্বা খলু -মাথধীমুপযেমে অমৃতাং নাম। তন্তামস্তয জজ্জঞে 
পরিক্ষিৎ ॥৫১॥ 

পরিক্ষিত খলু বাহুদামুপযেমে স্যশাং নাম। তত্তামস্ত জজ্ঞে 

ভীমসেনঃ ॥৫২। 

ভীমসেনঃ খলু কৈকেয়ীমুপধেমে কুমারীং নাঁম। তন্তামস্ত জজ্ঞে 

প্রতিশ্রবা নাম ॥৫৩ 

প্রতিশ্রবনঃ প্রতীপঃ ॥৫৪) 

প্রতীপঃ খলু শৈব্যামুপযেমে হুনন্দাং নাম । তম্তাং পুত্রানুৎপাদয়ামাস 
দেবাপিং শান্তনুং বাহলীকঞ্চেতি ॥৫৫॥ 

দেবাঁপিঃ খলু বাল এবারণ্যং বিবেশ, শান্তনুস্ত মহীপালো বসব ॥৫৬| টু 

ভাবতকৌমুদী 
অনশ্বেতি। মীগধীং মগধবাজকন্তাম্ 1৫১1 | 
পবিক্ষিদিতি। বাহদাং বাহদবাঁজকন্তাম্ ॥৫২। 
ভীমসেন ইতি। কৈকেষীং কেকষবাঁজকন্যাম্ 1৫৩ 
প্রতীতি। প্রতিশ্রবস: প্রতীপো নাম পুত্রোহভূদ্দিতি শেষঃ। জনমেজষেন প্রতিশ্রবদঃ 

প্রীনামান্যবগমাদেৰ তন্নোভতমিতি দিক্ ॥৫৪| 
প্রতীপ ইতি। শৈব্যাং শিবিবাজকন্তাম্॥৫৫| 
দেবাপিখিতি। অবণ্যৎ বিবেশ, বিষযবৈবাগ্যাত্তপন্তগত,মিতি ভাবঃ1৫৬॥ 

অনশ্বা মগধবংশীয়া অমৃতানায়ী কোন কন্তাঁৰ পাণিগ্রহণ কবেন, তীহাব 
গর্ভে অনশ্বার 'পবিক্ষিৎ নামে পুত্র জন্মে ॥৫১। 

পবিক্ষিৎ বাহুদবাজার কন্তা নুষশাকে বিবাহ করেন, সেই নুষশীব গর্ভে 
পবিক্ষিতের যে পুত্র জন্মে, ভীহাব নাম ছিল-_“ভীমসেন, ॥৫২| 

ভীমসেন কেকয়রাজকন্া৷ কুমারীর পাণিগ্রহণ করেন, তাহাদের পুত্রের 
নাম হয়--প্রতিশ্রবা? ॥৫৩। 

প্রতিশ্রবার পুত্র 'প্রতীপ” ৪৫8 
প্রতীপ শিবিবাঁজাব কন্যা সুনন্দীকে বিবাহ করেন এবং তাহার গর্ভে 

তিনটা পুত্র উৎপাদন কবেন; তাহাদের নাম ছিল-_দেবাপি, শান্তনু ও 
বাহলীক 1৫৫1 

তাহাদের মধ্যে দেবাঁপি বাল্যকালেই তপোঁবনে গমন করেন, আর 
শান্তনু রাজা হন ॥৫৬| 

(৫১) অনস্বাংস্ত খলু***। (২) পবীক্ষিৎ খলু-*:। 



পর্ববণি নবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ১০৬৫ 

তত্র শ্লোকো৷ ভবতি ॥৫৭॥ 
যং যংকরাভ্যাং স্পৃশতি জীর্ণ স স্খমশ্ুতে 
পুনযুবা চ ভবতি তম্মাভিং শান্তনুং বিঃ ॥৫৮| 

তস্য শান্তনুত্ম্ ॥৫৯] 
শান্তনুঃ খলু গঙ্গাং ভাগীবঘীমুপষেমে | তস্তামস্ত জজ্ঞে দেবব্রতঃ ॥৬০।॥ 

যমাহ্ভীক্ম ইতি ॥৬১| 
ভীন্ঃ খলু পিতুঃ প্রিষচিকীর্যয়! সত্যবতীং মাতবমুদ্রবাহয়ণ ॥৬২॥ 
যামাহুর্গন্ধকালীতি ॥৬৩॥ 

ভাঁবতকৌমুদধী 
তত্রেতি। তত্র শান্তহুনায়ো বুৎ্পত্তিবিষষে। ভবতি বিছ্ভতে |৫৭| 

যমিতি। প্রতীপন্ত মধ্যমপুত্রঃ কবাভ্যাং যং যং জীর্ণং বৃদ্ধং জনং স্পৃশতি, সস জীর্পো 

জন এব সুখম্ঈতে আনন্দমন্থতবতি, পুন্যবা চ ভবতি। তন্মাঞ্চ তং গ্রতীপমধ্যমপুত্রম শান্ত 
বিছুঃ 1৫৮1 

তদিতি। তত্তম্মাৎ। শান্তনুত্বং শীন্তন্ুনাযকত্বম। শং মন্গলং তনৌ যেনেতি বুত্পত্তেঃ। 

পৃষোদবাদিত্বাদদীর্ঘ:, তদ্বৈকপ্পিকতঘা শন্তল্বপি |৫৭| 

শান্তন্থবিতি। ভাগীবথীং ভগীবথেনানীতাম্। গঙ্গাখ্যমান্যীব্যাবৃত্যর্থমিদং বিশেষণম্ 1৬০1 
যমিতি। ভীনম্ম ইতি নায় আহর্লোকাঃ1৬১| 

ভীন্ম ইতি। পিতুঃ শান্তনোঃ। মাঁতবং দৈপাঁষনজননীম্। উদবাহযৎ পিতবমেব 1৬২ 

তাহাব শান্তন্ুনামেব বিষয়ে একটা শ্লোক আছে ॥৫৭॥ 

তিনি হস্তযুগল ছাবা যে যে বৃদ্ধ ব্যক্তিকে স্পর্শ কবিতেন, সেই সেই বৃদ্ধ 

ব্যক্তিই আনন্দ অনুভব কবিতেন এবং পুনবাঁয় যুবক হইযা যাইতেন। এই 

জন্যই লোকে তাহাকে শশান্তন্থ' বলিয়া জানিত ॥৫৮। 

এবং সেই জন্তই তাহা 'শান্তনু” নাম হইয়াছিল 1৫৯॥ 

শান্তনু গঙ্গাদেবীকে বিবাহ কবেন এবং গল্গাৰ গর্ভে তাহাৰ “দেবব্রত' 

নামক একটা পুত্র হয় ॥৬০। 
ধাহাকে সকলে 'ভীম্ম* বলিত ॥৬১॥ 

ভীগ্ম পিতা শান্তনুকে সন্তুষ্ট কবিবাঁৰ ইচ্ছাষ ব্যাসজননী সত্যবতীব সহিত 

তাহাব বিবাহ করাইয়াছিলেন ॥৬২।॥ 

(৫৭) অন্রান্নবংশং শ্লৌকো ভবতি, অত্রানুবংশঙ্লৌোকো ভবতি। (৬২).*"সত্যবতী- 

মানযামাস মাঁতবম্। যামাহুঃ কালীতি। | 

১৩৪ 



১০৬৬ মহাভাবতে আদি- 

তস্তাং পুর্বং কানীনো গর্ভঃ পরাশরা দ্বৈপায়নোহভবৎ, 0৬৪1 
তস্তামেব শান্তনোরন্যৌ দ্বৌ পুত্র বভুবতুঃ- চিত্রাঙদো 

বিচিত্রবীর্ধ্যশ্চ ॥৬৫॥ 

তয়োবপ্রাপ্তযৌবন এব চিত্রাঙ্গদো গন্ধব্ধেণ হতঃ। বিচিত্রবীর্য্যস্ত 

বাজাসীৎ ॥৬৬| 
বিচিত্রবীর্ধ্ঃ খলু কৌশল্যাত্বজে অন্বিকাহম্বালিকে কাশিরাজছুহিতরা- 

বুপযেমে ॥৬৭॥ 
বিচিত্রবীর্যযস্তনপত্য এব বিদেহত্বং প্রাপ্তঃ ॥৬৮| 
ততঃ জত্যবতী চিন্তয়ামাস-মা দৌন্মস্তো বংশ উচ্ছেং ব্রজে- 

দিতি ॥৬৯॥ 

যামিতি। গন্ধকালী ইতি নামা! ॥৬৩॥ 

তন্তামিতি। তন্তাং সত্যব্ত্যাম্, কাঁনীনঃ বন্যাবস্থাজাতঃ “কানীনঃ কন্যকাঁজাতি: 
ইত্যমবঃ 1৬৪| 

তশ্যামিতি। তন্তামেৰ লত্যবত্যামেব ॥৬৫| 

তযোবিতি। অপ্রীপ্তযৌবন এবেত্যনেন অবিবাহিতাবস্থতুং চিত্রাদস্ত স্থচিতম্ 1৬৬ 
বিচিত্রেতি। কৌশল্যাত্মজে কৌশলদেশাধিপতিজাতে। তেন তদানীং কৌশলাধিপতি: 

কাশিবাজ এবেত্যুু ভবতি । অন্িকা অদ্ধালিকা চ তযোর্নীম 1৬৭ 
বিচিত্রেতি। বিদেহত্বং দেহশূহত্বং প্রাপ্তো মৃত ইত্যর্ঘ: 1৬৮1 

ষে সত্যবতীকে সকলে 'গন্ধকাঁলী” বলিত ॥৬৩। 

কুমাবী অবস্থাতে সেই সত্যব্তীব গর্ডে প্রথমে পবাঁশর হইতে বেদব্যাসেব 
জন্ম হয় ॥৬৪। 

তাহাঁব পৰ আবার সেই সত্যবতীর গর্ভেই শীস্তনুর আর ছুইটা পুত্র 
জন্মে। তীহাদেব নাম ছিল-_চিত্রাঙ্গদ” ও পবিচিত্রবীরয্য” 1৬৫॥ 

তীহাদেব মধ্যে চিত্রার্ঘদ যৌবন-সীমায় উপস্থিত না হইতেই গন্ধব্ণকর্তৃক 
নিহত হন ; আব বিচিত্রবীর্ষ্য বাঁজা হন ॥৬৬॥ - 

বিচিত্রবীধ্য কোশলদেশাধিপতি কাঁশিবাজেব কন্যা অন্বিকা ও অন্বালিকাঁকে 
বিবাহ কবেন ॥৬৭ 

কিন্তু তিনি নিঃসন্তান অবস্থাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন ॥৬৮| 

(৬৪) তত্তাং পূর্ব পবাঁশবাৎ কন্তাগর্ভে ৈপাঁষনঃ...। (৬৯) ততঃ সত্যব্ত্যচিস্তয়ৎ*** | 
* ন দৌস্সস্তো বংশ উচ্ছেদ গমিম্ততীতি। র 

স্পা সি 
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সা ছেপায়নমৃষিং মনসা! চিন্তয়ামাস ॥৭০| 
স তন্যাঃ পুরতঃ স্থিতঃ কিং করবাণীতি ॥৭১॥ 
সা তশুবাচ ভ্রাতা তবানপত্য এব শ্বর্যাতো বিচিত্রবীর্যযঃ। সাধ্বপত্যং 

তত্তোৎপাঁদয়েতি ॥৭২॥ 
স্ তথেত্যক্তা ভ্রীগ্যপত্যান্যুৎপাদয়ামাস--ধতবাষ্ট্রং পাখুং বিদ্ু 

ঞ্কেতি ॥৭৩॥ 
তত্র ধৃতরাষ্টরস্ত রাজ্ঞঃ পুত্রেশতং বভুব গাস্থারয্যাং বরদানাদ্- 

দ্ৈপার়নস্ ॥৭8॥ 

তেষাং ধৃতরাষটিস্ত পুত্রাণাং চত্বাবঃ প্রধানা বতুবুঃ- দূর্য্যোধনো 
ছুঃশাসনে বিকর্ণশ্চিত্রসেনশ্চেতি ॥৭৫ 

তত ইতি। দুগ্স্তস্তায়ং দোস্ত: ৷ তন্মতে দুশ্স্তত্ গ্রধান্যাদিখমুক্তিঃ ॥৬৯ 
সেতি। সা সত্যবতী। তঙ্চিন্তনং গ্রতি পুত্রত্বমেব হেতুঃ ॥৭০1 
নইতি। স হৈপাঁয়ন আগত্যেতি শেষঃ। ইত্যুবাচ চেতি তাঁৎপর্ধ্যম্ 1৭১ 
সেতি। ভ্রাতেত্যনেন তৎক্ষেত্রে সন্তানোৎ্পাদনং শাশ্বীযমেবেতি সুচিতম্। 

শাধু সৎ 1৭২1 

সইতি। স দৈপাষনঃ। অপত্যানি পুত্রান্।৭৩1 
তত্রেতি। ববদানাদিতি শতসংখ্যাঁং প্রতি হেতুঃ 1৭৪1 
তেষামিতি। প্রধানাঃ শৌর্যবিদ্ঞাদাবিত্যর্থট 1৭৫1 

তাহাব পব, সত্যব্তী চিন্তা করিলেন-ছুম্মস্তেব বংশ লোপ না পায়? ॥৬৯॥ 

পবে তিনি মনে মনে বেদব্যাসের চিস্তা করিলেন 7৭০ 

তাহাতে বেদব্যাস আসিয়া তাহার সম্মুখে দীড়াইয়৷ বলিলেন_-“মা ! 
আমার কি করিতে হইবে” ? ॥৭১॥ 

তখন সত্যব্তী বেদব্যাসকে বলিলেন--“তোমাঁব ভ্রাতা বিচিত্রবীর্ধ্য 

নিঃসস্তান অবস্থাতেই পবলোকে গমন কবিয়াছেন ; স্ৃতবাং তুমি তাহাব 
উৎকষ্ট সন্তান উৎপাদন কর” ॥৭২॥ ্ 

“তাহাই হউক* এই কথা বলিয়া বেদব্যাস তিনটা পুত্র উৎপাঁদন কবিলেন; 
তাহাদের নাম-_ দ্বুতরাষ্ট্র' 'পাঞ্ড ও “বিছুব ॥৭৬| 

তাহাদেব মধ্যে-ধৃতবাষ্ট্র রাজা হইলেন এবং বেদব্যাসেব ববে গান্ধাবীব 

গর্ভে তাহাঁৰ এক শত পুত্র হইল ॥৭81 

(৭*২.**মনসাচিস্তয়ৎ । (৭৩).-তত্রীন্ পুত্রান্*। 

পিস সপ 

পতি ৩৮৮ কত চা উতর ৬ 



১৪৬৮ মহাভারতে আঁদি- 

পাণ্ডোস্ত দে ভার্য্যে বভুবতুঃ কুভ্তী পুথা নাম, মান্রী চেত্যুভে 

স্ত্রীবত্ে ৭৬ 
অথ পাঁওুম্বগয়াং চবন্ মৈথুনগতং মুনিমপশ্যন্ম গ্যাং বর্তমানম্ ॥৭৭॥ 

তখৈবাডুতমনাসাদিতকামরসমতৃপ্তঞ্চ বাঁণেনাভিজঘান ॥৭৮| 
দূ বাঁণবিদ্ধ উবাচ পাতুম্__“চরতীহ্ধর্মমিমং যেন তুয়াহভিজ্ঞেন 

কামরসন্তাহমনবাপ্তকামবসো নিহতঃ; তক্সাত্মপ্যেতামবস্থামাসাগ্যান- 

বাণ্তকামবসঃ পঞ্চত্বমবাপ্দ্যসি ক্ষিপ্রমেবেতি” ॥৭৯॥ 
স বিষ্ররূপত্তথা পাঁওুঃ শাপং পরিহ্বমাণো নোপাসর্পত ভার্ষ্যে, 

বাক্যঞ্চোবাচ_0৮০।॥ 

ভারতকৌমুদী 
পাণ্ডোবিতি। জোষ্ঠাা একস্তা এব কুন্তী পৃথেতি চ নামদষমিত্যর্থঃ 1৭৬ 

অথেতি। মৈথুনগগতং বমপগ্রবৃত্মূ, মুনিং মৃগবপধবমূ। সৃগ্যাং মৃগীপৃষ্ঠোপবি 1৭1 
তথেতি। তখৈব মৈথুনগতমেব। অনাসাঁদিতকামবসং প্্রবৃতমাত্রত্বাদপ্রাপ্তকাম- 

সথখম্॥৭| 

.লইতি। স মুনিঃ। যেন হেতুনা, কামবসস্াভিজ্ঞনাঁপি ত্বযা॥ ইমং মৈথুনব্যাঘাত- 
বপমধন্মং চবতা। এতামবস্থামাঁসা্য মৈথ.নমাঁবভ্যৈবেত্যর্ঘঃ ॥৭৯| 

ধৃতবাষ্ট্রের সেই এক শত পুত্রের মধ্যে দূর্যোধন, ছুঃশীসন, বিকর্ণ ও 
চিত্রসেন - এই চাবি প্রধান ছিলেন 1৭৫। 

পার দুইটি স্ত্রী ছিল; প্রথম স্ত্রীর নাম-__কু্তী” এবং 'পৃথা, আঁর দ্বিতীয় 
সত্রীব নাম--“মাত্রী”। তীহাঁবা ছুই জনই স্ত্রীবত্ধ ছিলেন ॥৭৩। 

পা্ড কোন সময়ে মৃগয়া কবিবাঁৰ জন্ত বনে যাইয়া! দেখিলেন_-একটা 
'হবিণ একটা হবিণীর উপরে উঠিয়া বমণে প্রবৃত্ত হইয়াছে ॥৭৭ 

সে হরিণ তখনও কাঁম্তুখ পাঁইতেছিল না, কিংবা তাহাতে তৃত্তিলাভও 
'কবিতেছিল না; অথচ পা সেই অবস্থাতেই সেই অদ্ভুত হবিণকে বাঁদ্বাবা 
আঘাত কবিলেন ॥৭৮॥ রত টং 

তখন সেই স্বগবপধাবী ুনি বাণবিদ্ধ হইয়া পাঁগ্ুকে বলিলেন__“্রাজা ! 
তুমি নিজেও কামবসে অভিজ্ঞ; তথাপি তুমি যখন এইবপ অধর্দা কবিয়া 
কাঁমস্থখ না পাওয়া! অবস্থাতেই আমাকে বধ কৰিলে, তখন তুমিও মৈথুনে 
প্রবৃত্ত হইয়া কামস্থুখ না পাওয়া অবস্থাতেই শীত্রই পঞ্চত্ব পাইবে” ॥৭৯| *: 

পাত তাহাতে অত্যন্ত বিষঞ্জ থাকিয়া, শাপেব বিষয় মৈথুন পরিত্যাগ পাপী পাশ 

(%৮) তথেবাঞুতম্...। ০৯০৬ 86১4 



পর্ববণি নবতিতমোহ ধ্যায়ঃ। ১০৬৯ 

“স্বচাপল্যাদিদং প্রীপ্তবানহম্। শুণোমি চ নানপত্যন্ত লোকাঃ 
সম্ভতীতি। সা ত্বং মদর্ে সুতানুৎ্পাদয়েতি কুভ্তীমুবাঁচ” ॥৮১॥ 

সা তথোক্তা পুত্রান্ৎপাদয়ামাস--ধর্্মাদৃযুধিঠিরম্, মারুতাদ্- 
ভীমসেনম্, শক্রাদজ্ভুনমিতি ॥৮২॥ 

: তাং হষ্টরূপঃ পাণুরুবাচ-“ইয়ং তে সপত্যনপত্যা, সাধ্বস্তা- 
মপত্যমুত্পাগ্ভতাম্” ইতি ॥৮৩॥ 

এবমস্তিতি কুন্তী তাং বিগ্ভাং মাব্র্যাঃ প্রাচ্ছৎ ॥৮৪॥ 
মান্দ্যামশ্িভ্যাং নকুলসহদেবাবুশ্পাদিতৌ 1৮৫) 

ভাঁবতকৌমুদী 
সইতি। তথা তেন শাঁপেন। শীপং শাপবিষষং মৈথুনম্, পবিহ্বমাণঃ পবিত্যজন্1৮০॥ 
স্বেতি। স্বচাঁপল্যাৎ আত্মন এবাবিমৃস্কাবিত্বাৎ্ষ ইদম্ অমৈথুননিবন্ধনং দুঃখম্। 

লোকান্তদাখ্যাঃ স্বর্গাঃ “অনপত্যস্ত লোকেহস্মিন্ গতিঃ কা চ ন বিদ্ধতে” ইতি ম্মরণাদিতি 
ভাবঃ ॥৮১॥ 

সেতি। সাকুন্তী, পত্যা পাওনা তথোৌক্তা সতী 1৮২1 

তামিতি। হৃষ্টবপঃ পুত্রত্রযদর্শনাৎ শ্মিতাদিনা আনন্দিতাকৃতিঃ ৷ সাধু অপত্যং, পুন্রঃ 1৮৩1 
এবমিতি। তাং বিদ্যাম্, যযা বিদ্যা স্বষং ধর্শ্ীদী নাহতবতী |৮৪॥ 

মাত্যামিতি। অশ্থিভ্যাম্ অশ্থিনীকুমাবাভ্যাম্|৮৫। 

কবিবার জন্য ভার্ধযাদেব নিকট যাইতেনই না। সেই অবস্থায় একদিন 
বলিলেন-_॥৮০॥ মি 

“কুস্তি! আমি নিজেবই অবিষৃষ্যকাবিতা দোষে এই ছুঃখভোগ কবিতেছি 
অথচ শুনিয়া থাকি যে, নিঃসস্তান লোকের গতি নাই; অতএব তুমি আগাব 
জন্য পুত্র উৎপাঁদন কব” ॥৮১। 

পা এইরূপ বলিলে, কুস্তী তিনটা পুত্র উৎপাঁদন কবিলেন-_ধর্দট হইতে 
যুধিষ্টিবকে, বাযু হইতে ভীমসেনকে এবং ইন্দ্র হইতে অর্জুনকে 1৮২॥ 

তাহাতে পাঁঞু সন্তষ্ট হইয়া কুস্তীকে বলিলেন-_-“তোমাব সপড়ী এই 
মাত্রীবও সন্তান হয নাই ; সুতরাং ইহাব গর্ডেও পুত্র উৎপাদন কবাঁও” 1৮৩ 

“তাহাই হউক” এই কথা বলিয়া কুস্তী নিজেব সেই মন্ত্রী মান্রীকে 
দিলেন ॥৮৪॥ 

__ অশ্থরিনীকুমাবদ্ধয়্ আসিয়া মাত্রীব গর্ভে নকুল ও সহদেবকে উৎপাদন 
করিয়। গেলেন |৮৫॥ 

(৮২). শক্রাদ্নগ্রযমিতি। (৮৩) ইত: প্রভৃতি নানাপুক্তকে নানাবিধাঃ পাঠভেদা বিদ্যন্তে। 



১৩৭০ মহীভারতৈ আঁদি- 

মা্রীং খন্থলন্কতাং দৃষ্ট। পাুর্ভাবং চক্রে ৮৬] 
ন তাং স্পষ্ট বিদেহত্বং প্রাপ্তঃ ॥৮৭| 
তীত্রৈনং চিতাপ্রিস্থং মাঁদ্রী সমন্বারুরোহ্, উবাচ চ কুস্তীম_“যময়ো- 

রা্ধ্যষাহপ্রমত্তয়া ভবিতব্যম্” ইতি ॥৮৮॥ 

ততন্তে পঞ্চ পাণ্ুবাঃ কুস্তযা। সহিত। হাস্তিনপুরমানীয় তাঁপসৈতীগরস্ত 
বিছুরন্ত চ নিবেদিতাঃ ॥৮৯॥ 

সর্বববর্ণানাঞ্চ নিবেগ্তান্তহিতা্তাপসা বতুবুঃ প্রেক্ষমাণীনাং তেযাম্ ॥৯০| 

তচ্চ বাক্যমুপশ্রুত্য ভগবতামন্তরিক্ষাঁৎ পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাতি, দেবছুন্দুতয়শ্চ 
প্রণেছঃ ॥৯১। 

মান্রীমিতি। ভাবং বন্তমিচ্ছাম্/৮৬| 

সইতি। সপাঁওুঃ। বিদেহত্বং প্রাণ্যো মৃতঃ, পূর্কোক্মুনিশীপাৎ ৮৭ 
তত্রেতি। এনং পাওুমূচ অন্গ লক্ষ্টীকৃত্য, সহমরণাঁষধ চিতাঁং সমাকবোহ। ঘমযোর্নকুল: 

সহদেবযোঁঃ সন্ধে, আধ্যষা ভবত্যা, অপ্রমন্তযা বক্ষাদৌ সাবধানযা 1৮৮1 
তত ইতি। নিবেদিত! সমন্তবৃত্তীন্তকথনেন জাপিতাঃ 1৮৪| 

সর্কেতি। তেষাং সর্বববর্ণানাম। অনাদবে যী ॥৯০। 

তদ্দিতি। ভগবতাং তাপসানাম্। উপশ্রত্য স্থিতৈর্দেবৈঃ কৃতা পুষ্পবৃষটি: 1৯১1 

কয়েক দ্বিন পরে পা মাত্রীকে অলম্কৃত দেখিয়া তাহার সহিত রমণ 
করিবাঁব ইচ্ছা! করিলেন ॥৮৬। ] 

তাহার পর পীঁওু মান্দ্রীকে স্পর্শ কবিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।৮া 
তখন পাকে চিতাগ্রিতে স্থাপন করা হইলে, মান্রী সহমরণে উদ্ধত হইয়া 

কুস্তীকে বলিলেন_-“আধ্যে | আপনি নকুল ও সহদেবের রক্ষণাবেক্ষণের 
বিষয়ে সাব্যান থাঁকিবেন” ॥৮৮| 

তাহার পর, তপস্ষিগণ কুস্তীব সহিত পঞ্চ পাগুবকে হস্তিনাঁপুরে লইয়া 
যাইয়৷ ভীষ্ম ও বিছুবেব নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন 1৮৯॥ 

এবং তত্রত্য সমস্ত লোকের নিকট সেই সকল বৃত্তান্ত বলিয়া তপস্বীর! 
ডে গেলেন? তখন নগববাদী সেই সকল লোক তাহাদিগকে দেখিতে- 

॥৯০। 

তপশ্বীদিগের সেই সকল কথা শুনিয়া আকাঁশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পড়িল 
এবং দেব্গণের ছুন্দুভিধ্বনি হইল 1৯১1 



পাক শি 

পর্বধণি নবতিতমোহধ্যায। ১০৭১ 

প্রতিগৃহীতাশ্চ পাগুবাঃ পিতুনিধনমাবেদয়ন্তস্তস্ঠোদ্ধদেহিকং ন্যায়তঃ 
কৃতবস্তঃ ॥৯২॥ 

তাংস্তত্র নিবসতঃ পাগুবান্ বাল্যাৎপ্রভৃতি ছুর্য্যোধনো নামর্ধয়ত 1৯৩॥ 

পাপাচরো রাক্ষসীং বৃদ্ধিমাশ্রিত্যানেকৈরুপায়ৈরুদবর্ভঞণ ব্যবসিতঃ ॥৯৪ 
ভাবিত্বাচ্চার্ঘস্ত ন শকিতাস্তে সমুদ্ধর্তম্ ॥৯৫॥ 

ততশ্চ ধূতরাষ্ট্রেণ ব্যাজেন বারণাবতমন্ুপ্রেষিতা গমনমরোচযন্ ॥৯৩| 

তন্রাপি জতুগৃহে দগ্ধং সমাববা ন শকিতা বিছ্বমন্ত্রিতেন ॥৯৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
প্রতীতি। প্রতিগৃহীতা ভীম্মাদিভিঃ সাদবং দৃ্তাশ্রযাঃ । আবেদযস্ত ওর্ঘদেহিককবণেনৈব 

হুযন্তঃ। ন্যাঁষতে! নিষমেন যথাশাস্্রমিত্যর্থ 1৯২| 

তানিতি। তত্র হস্তিনাযাম্। নাঁমর্যয়ৎ নাসহত 1৯৩1 

পাঁপেতি। পাঁপাচাবো৷ দুর্যোধনঃ। বাক্ষসীং রাক্ষদবদেব হিংসাপ্রধানাম্। উদ্বর্তূম্ 

উচ্ছেতুষ্, ব্যবসিতঃ প্রবৃত্ত 1৯৪| 
ভাবিত্বাদিতি। অর্থন্ত পীগুবানামেব বাজ্যলাভাঁদিবিষয়ন্ত। তে পাঁওবাঃ সমু্ত্ং 

সমূচ্ছেতম, ন শকিতা ন শক্তাঃ। "সৌনাগাঃ কর্দণি নিষ্টায়াং শকেরিটমিচ্ছপ্তি বিকল্পেন” 
ইতি বৃত্বিঃ 1৯৫1 

তত ইতি। বাঁবণাবতং ত্দাখ্যং নগবম। অবোঁচযন্ পাঁগুবা অভিপ্রেতবন্তঃ 1৯৬ 

তত্রেতি। স্মাঁবন্! দুর্য্যোধনেনোদযুক্তাঃ পাবা: ন শকিতা দগ্ধ,ং ন পাঁবিতাঃ 1৯৭1 

ভীম্মপ্রভৃতি বিশেষ আঁদরেৰ সহিত পাঁগুবগণকে গ্রহণ কবিলেন ; তাহাব 
পর পাগুবগণ পিতার মৃত্যু জানাইয়া, য্থানিষমে তাহাব শ্রাদ্ধাদি 
কবিলেন ॥৯২।॥ 

দুর্য্যোধন বাল্যকাল হইতেই হস্তিনানিবাসী পাগবগণেব প্রতি বিদ্বেষ 

কবৰিতে লাগিলেন ॥৯৩1 
পাঁপাচাবী দূর্যোধন রাক্ষসের ন্যায় হিংসাবুদ্ধি অবলম্বন করিষা, নানাবিধ 

উপায়ে পাঁগুবগণের উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন 1৯৪1 
কিন্ত পাগুবগণের বাজ্যলাভপ্রভৃতি অবস্থাই হইবে বলিষা, ছূর্য্যোধন 

তাহাদিগকে উচ্ছেদ কবিতে পাবেন নাই ॥৯৫7 

তাহাব পর ধৃতবাষ্ট্র ছল করিয়া পাঁগুবগণকে বাবণাঁবতে পাঠাইবাব ব্যবস্থা 
কবেন, পাগ্ডবগণও সেখানে যাইতে সম্মত হন ॥৯৬। 

(৯২)-**নিধনমাঁবেদয়ন্.-*॥ (০৪)**বুদ্ধিমা্িতঃ | 



১০৭২ মহাভারতে আদি- 

তম্মাচ্চি হিড়িন্বমন্তবা! হত্বা একচক্রাং গতাঃ ॥৯৮॥ 

তম্তামপ্যেকচক্রায়াং বকং নাম বাক্ষসং হত্বা পাঞ্চীলনগরমধিগতাঃ ॥৯৯। 

তত্র দ্রোপদীং ভার্্যামবিন্দন্ স্ববিষরশভিজগ্$ কুশলিনঃ ॥১০০॥ 
পুত্রাংস্োৎপাঁদয়ামান্থঃ_প্রতিবিন্ধ্যং যুধিটিরঃ, স্ুতসোমং বৃকোদর, 

শরস্তকীন্তিমর্ভূনহ, শতানীকং নকুল, শ্র্তকর্্নাণং সহদেব ইতি ॥১০১॥ 

যুধিষ্টিরস্ত গোঁবাসনম্ত শৈব্যহ্য দেবিকাং নাম কন্যাং স্বয়ংবরাং লেভে, 
তস্তাৎ পুত্রং জনয়ামাস যৌধেয়ং নাম ॥১০২ 

ভীমসেনোহপি কাশ্যাং বলধরাং নামোপযেষে বীর্ধযগুক্ষাম, তন্তাং 
পুত্রং সর্বণং নামোৎপাদয়ামীস ॥৯০৩॥ 

ভারতকৌমুদী 
তক্মাদিতি। তন্মাদ্ারণাঁবতান্রি্রয্য, অন্তবা পথিমধ্যে । একচক্রাং তদাখ্যাং পুবীম্ 1৯৮ 

তশ্তামিতি। অধিগতাঃ পাগবা ইতি স্বদ্ধঃ 1৯৯ 

তত্রেতি। কুশলিনে নানাবিধাম্গলসন্তবেহপি মঙ্কলবন্তঃ। ব্ববিষঘং নিজদেশম্ ॥১০০] 

পুত্রীনিতি। কিঞচ, পুত্রা্ৎপাদযামান্থঃ _একস্াং দ্রৌপগ্ভামেব পঞ্চ পাঁগবাঃ 0১০১1 
যুধীতি। শৈব্যস্ত শিবিবংশীধস্ত, গোবাসনস্ত তদাখ্যস্ত বাঁজঃ 1১০২। 

ছুর্য্যোধন সেখানেও পাঁগুব্গণকে জতুগৃহে রাখিয়া দগ্ধ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন; কিন্তু পাঁগুবেবা বিছ্রবের পবামর্শ গ্রহণ কবিয়াছিলেন 
বলিয়া তাহাদিগকে দগ্ধ কবিতে পাঁবেন নাই ॥৯৭॥ 

পাগুবগণ সেই বাঁবণাবত হইতে নির্গত হইয়া, পথিমধ্যে হিডিম্বরাক্ষদকে 
বধ কৰিয়া! একচক্রাপুবীতে গমন কবেন ॥৯৮1 

সেই একচক্রাপুবীতেও তাহাঁব৷ বক বাঁক্ষদকে বধ করিরা পাঁথালরাঁজধানীতে 
গমন করেন ॥৯৯। 

সেখানে যাইয়া তীহারা৷ ভ্রৌপদীকে ভার্যা লাভ করেন এবং কুশলী 
থাঁকিষাই আপন দেশে আগমন করেন ॥১০০। 

পরে, তাহাবা এক ভ্রৌপদীর গর্ভেই পাঁচটা পুত্র উৎপাঁদন কবেন__ 
তন্মধ্যে যুহিষ্টিব প্রতিবিদ্ধ্যকে, ভীম ন্ুৃতসোমকে, অর্জুন শ্রন্তকীত্তিকে, নকুল 
শতানীককে এবং সহদেব শ্রুতকন্দ্মাকে ॥১০১1 

যুধিষ্টির শিবিবংশীয় গোঁবানন রাজার কন্ঠা দেবিকাঁকে স্বয়ংববে লাভ 
কবেন এবং তাঁহার গর্ভে “যৌধেয়' নামে একটা পুত্র উৎপাদন কবেন 1১০২॥ 

(১০০) তত্রাদৌ ভ্রৌপনীং ভাঁযামবিন্ন্ত-"-। 



পর্ববণি নবতিতযোহ্ধ্যায়ঃ | ১০৭৩ 

অর্জুনঃ খলু দ্বাববতীং গত্বা ভণিনীং বাস্ত্দেস্ত সুভদ্রোং নাম ভদ্রভাষিনীং 
ভার্ধ্যামুদবহৎ, স্ববিষয়থশভ্যাজগাম কুশলী, তশ্তাং পুত্রমভিমন্যুং নামাতীবগুণ- 
সম্পন্নং দয়িতং বাস্থদেবস্তাজনয়্ ॥১০৪॥ 

নকুল্ত চৈগ্ভাং কবেণুমতীং নাম কন্যামুদাবহত, তস্তাং পুত্রং নিবধিত্রং 
নামাজনয়ৎ ॥১৯০৫॥ 

সহদেবোহপি মান্রীমেব ত্বয়ংববে বিজয়াং নামোঁপযেমে মদ্রীবাজন্য 
ছ্যতিমতো দুহিতবম্, তন্তাং পুত্রমজনয় স্থহৌন্রং নাম ॥১০৬। 

ভীমসেনস্ত পুর্ববমেব বাক্ষপং ঘটোণুকচং পুত্রং হিড়িম্বায়ামুত- 
পাদয়ামাস ॥১০৭॥ 

ভাবতকৌমুদী 
ভীমেতি। বীধ্যতক্কাং যুদ্বহৃতামিত্যর্থ: ॥১০৩| 
অন্্রন ইতি। দ্বারবতীং দ্বাবকানগবীম্। ভত্রভাঁধিণীং মধুববাঁদিনীম্ ১০৪। 
নকুল ইতি। চগ্ভাং চেদ্দিবাজজাতাম্ 1১০৫ 

সহেতি। মাত্রীমেব পিতৃবন্মদ্রদেশীযামেব। হ্যুতিমতন্তন্নামকন্ত 1১০৩] 
ভীমেতি। পুর্ব্বমেব সর্ব্বেষামাদিত এব ॥১০৭॥ 

ভীমসেন কাশীবাজেব কন্তা বলধবাকে যুদ্ধে জয় কবিধা বিবাহ কবেন এবং 

তাহাব গর্ভে “সব্র্বগ' নামে একটা পুত্র উৎপাদন করেন ॥১০৩1 

অর্জন দ্বারকায় যাইবা, শ্রীকৃষ্ণেব ভগিনী মধুবভাঁষিণী সুভত্রাব পাণিগ্রহণ কবেন 

এবং কুশলী থাকিয়াই নিজ দেশে আগমন কবেন ; পবে সেই স্ুভদ্রাব গে 

অজ্জুনেব একটী পুত্র জন্মে, তাহাব নাঁম ছিল-_“অভিম্থ্য ৷ সেই অভিমন্থ্য শ্রীকৃষ্ণেব 

বিশেষ প্রিষ ছিলেন এবং অত্যন্ত গুণবান্ হইযাঁছিলেন ॥১০৪। 
নকুল চেদ্রিরাজেব কন্তা! কবেগুমতীকে বিবাহ কবেন এবং তাহা গর্ভে “নিবমিত্র 

নামে একটা পুত্র উৎপাদন কবেন ॥১০৫1 
এবং সহদেব মদ্রাঁজ ছ্যুতিমানেৰ কন্তা বিজয়াকে ব্বয়ংববে লাভ কবিঘা বিবাঁহ 

কবেন; তাঁহাব গর্ভে সহদেবেব একটা পুত্র জন্মে, তাহাব নাম ছিল-- 

“নুহোত্র 1১০৬! 
আঁব, ভীমসেন পূর্বেই রাক্ষেসী হিড়িন্বাব গর্ভে ্ ঘটেৎকচ' নামে একটা বাক্দ 

পুত্র উৎপাঁদন কবিয়াছিলেন ॥১০৭ 

(১০৪).*ভদ্রশালিনীং ভার্ধামুদবাবহৎ। 

১৩৫ 



১০৭৪ মৃহীভারতে আদি- 

ইত্যেতে একাদশ পাগুবানাং পুক্রা্$। তেষাং বংশকরো- 

ইভিমন্যুঃ 0১০৮ 

স বিরাটিন্ত দুহিতরমুপষেমে উত্তবাং নীম ॥৯০৯॥ 

তন্তামস্ পবানুগর্ভোহভবৎ ॥৯১০॥ 

তমুৎসঙ্গেন প্রতিজগ্রাহ পুথা নিয়োগাৎ পুরুযোভমন্ত বালদেবন্ত 

ধাগ্মাসিকং গর্ভমহমেনং জীবয়িষ্যামীতি ॥১১১| 

নদ ভর্গবত। বাস্থুদেবেনীসপ্তাতবলবী্ধ্যপরাক্রমোহকালজাতোহস্্াগ্রিনা 

দগ্বাস্তেজস স্বেন সঞ্জীবিতঃ ॥১১২। 

সঞ্রীবষিত্বা চৈনমুবাচ-_পবিক্ষীণে কুলে জাঁতো ভবত্বয়ং পরিক্ষিনাম” 

ইতি ॥১১৩॥ | 

ভাঁবতকৌমুদী 

ইতীতি। ভ্রৌপদীজাতাঃ পঞ্চ প্রত্যেকস্্রীজীতাঃ পঞ্চ ঘটোৎকচশ্চেতি একাদশ ॥১০৮ 

সইতি। সঃ অভিমন্ত্যঃ বিবাটিন্ত বাঁজঞঃ 1১০৯] _ 

তন্তামিতি। তন্তামুন্তবাযাম্, অস্ত অভিমন্যোঃ অভিমন্জনিত ইতার্থন, গর্ভ, পরা 

অতিক্রান্তা অসক গ্রাণা যস্ত সঃ অঙ্বখীমান্্রীগিন! মৃতঃ, বষ্টমীসে প্রন্থত ইতি 
তাতপর্য্যম্ ॥১১০॥ 

তমিতি। অহ্ং ষাগ্ীনিকমেনং মৃৃতং গর্ভ. জীবযিস্তামি ইতি উত্তী স্থিতন্য গুকষোত্তমস্ত 

বাহুদেবস্ত, নিযোগাঁদাদেশীৎ, পথ কুভ্তী, উৎ্সঙ্গেনে ক্রোডেন। তং মৃতং গর্ভং 

গ্রতিজগ্রীহ ॥১১১1 

সইতি। অকালজীতত্বাদেৰ অসপ্তাীতবলবীর্ধ্যপবাক্রম ইত্যাশিষঃ। স গর্ভ; ॥১১২| 

এইবগে পীগুবগণেব এগীরটী পুত্র হইয়াছিল ; তাহাদের মধ্যে অভিমন্থ্যই 
বংশকব হইয়াছিলেন ॥১০৮॥ 

তিনি বিরাটবাঁজীব কন্তা! উত্তরাকে বিবাহ কবিয়াছিলেন ॥১০৯॥ 

অভিমন্থ্যুর গুবসে সেই উত্তরার যে গর্ভ হয়, উত্তরা যষ্টমাসে সেই গর্ভটা মৃত 
অবস্থায় প্রসব কবেন ॥১১০॥ 

তখন পুকষোত্বম শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন__-“আমি এই ছয় মাঁসের গর্ভটীকে বাঁচাইয়া 
দিব ; স্বৃতবাং আপনি উহাকে কোলে ককন”। তখন শ্ত্রীকৃষ্ণেব সেই আদেশ 
অনুসাবে কুস্তীদেবী সেই বাঁলকটাকে কোলে করিলেন ॥১১১1 

সে বালকটা অকালে জন্মিয়াছিল বলিয়া তাহাব বল, বীরধ্য বা তেজ কিছুই 
হইয়াছিল না! এবং সে অশ্বথামাব অস্ত্রানলে দগ্ধ হইয়াছিল; তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ 
আপন প্রভাবে তাহাকে বাঁচাইয়৷ দিয়াছিলেন ॥১১২। 



পর্ববণি নবতিতমোহ্ধ্যাবঃ | ১০৭৫ 

পবিক্ষিৎ খলু মীন্দ্রবতীং নাঁমোপবেষে তৃন্মাতবস্। তল্তাৎ ভনান্ 
জজ্ঞে জনমেজযঃ ॥১১৪। 

তবতোহপি বপু্টমায়াং দৌ পুত জভ্গতে শতানীক? শন্ধণ্চ ॥১১৫। 
শতানীকম্ত বৈদেহ্হাং পুত্র উৎ্পন্োহখমেধদত্ত ইতি ॥১১৬। 
এষ পুরোর্বংশঃ পাগুবানাঞ্চ কীন্তিতো ধন্যঃ পুণ্যঃ পবমপবিদ্রঃ সভভং 

শ্রোতব্যো ত্রাহ্ধণৈরিরমবন্ডিবনন্তবং ক্ষত্রিষৈঃ দ্বধর্ীনিবতৈঃ গ্রঙ্গাপালন- 
তগ্পবৈঃ, বৈশ্ঠৈবপি চ শ্রোত ব্যোহধিগম্যণ্চ, তথ! শুদ্রেবপি ভ্রিবর্ণশুঞানুভি, 

শ্রন্দধানৈবিতি ॥১১৭। 

ভাবতকৌমুদী 
সগ্ধীবধিত্বেতি ৷ পবিক্ষিদ্িতি পবেবিকারন্য দীর্ঘ পূর্ঘবং দশিতম্, ইদানীস্ হ্ঘহমপি "১১৩ 
পরিক্ষিদিতি । মান্রবতীমিত্যনেনৈৰ মদ্দ্রর।নকন্যাং ঠা 

ভব্ত ইতি। বণুষ্টমাযাং তদাখ্যাযাং ভাঁধ্যাযাম্ 1১১৫1 
শতেতি। বৈদেহাং বিদেহবাজতনযাবপাধাং ভাঁধ্যাবাম্। অশ্বমেধদত্ে। নাদ 1১১৬ 
এষ ইতি। ধন্তো ধনজনকঃ। নিধমবন্তিবরচর্ধ্যাদিশানিভিঃ। প্রজাপালনন্ত স্হান 

গতত্বেহপি পৃথগুপাদানং ক্ষত্রিযধর্শেযু ততপ্র।ধান্তজ্ঞাপনার্থং গোবৃন্ডাবাৎ | অবিগঞো স্বাঃ । 
ত্রিবণতিশ্রযুভিদ্িজাতিসেবকৈঃ, শ্রদ্ধধানৈর্ধ্ববিশ্বীপিভিঃ 0১১৭1 

এবং বাঁচাইয়! দিযা বলিয়াছিলেন বে, “কুককুল ক্ষব পাইবা গেলে গর এই 

বাঁলকটী জন্মিবাছে বলিষা৷ ইহাঁব নান হউব-_'পবিছ্িং৮ 1১১৩। 

মহারাজ ! পরিক্ষিৎ আপনাঁৰ মাতা মাড্রবতীকে বিবাহ কনেন এল ভাহল 

গর্ভেই আপনি জন্মিবছেন ॥১১৪॥ 

আপনাবও ভার্ধ্যা বপুষ্টমাব গর্ভে ছুইটা পুত্র জল্িবাছে * তাহাদের লাম 

শতাঁনীক ও শন্কু ॥১১৫॥ 

আপন ভার্্যা বিদেহনন্দিনীব গর্ভে শতানীকেব একট পুত্র ভন্গিবাতে, 

নাম হইযাছে--তশ্বমেধদত্ত' ॥১১৬| 

মহারাজ! আঁপনাব নিকট এই পুকব বশ ও পীগুবগপেল বখ লচিতেগ , 

ইহা সম্পদ ও পুণ্যজনক এবং পণম পরি ১ সুতিশাহ ভন্ঘটর্টািনিলহাত ও 

ব্রাহ্মণগণ, ব্বধর্মনিবত ও প্রজ্লাপালনপবারদ ক্ত্িযগ্ এত ইহ্াঘত এই 

হত (ক ৬ ্ৈ এ 

৭৭ চর ক শস্জপ্বি সে শক লজ শি 

(১১৭) “এব পুরোহিত ইভা ভীত কীন্মিত তিপুস্কাদে। ল বড ০ 

চাঁ বিবিধীঃ পাঁঠভেছু হ্ি। 



১০৭৬ মহাভারতে 

ইতিহাসমিমং পুণ্যমশেষতঃ শ্রাবয়িস্তত্তি যে ত্রাক্মণাঃ শ্রোধ্যত্তি বা 

নিয়তাত্বানো বিম্ডসবা মৈত্র! দেবপবান্তেহপি ব্বর্গজিতঃ পুণ্যভাজো! ভবস্তি, 

সততং দেবত্রা্মণষনুষ্যাণাং মান্যাঃ সম্পুজ্যাশ্চ ॥১১৮।॥ 

পব্ং হীদং ভাবতং ভগবতা ব্যাসেন প্রোক্তং যে ভ্রান্গণাদয়ো বর্ণীঃ 

শ্রদ্ধানা অমণ্সরা বেদব্রতসম্পন্নাঃ শ্রোথ্ন্তি, তেইপি ত্বর্গজিতঃ 

স্বকৃতিনোহশোচ্যাঁঃ কৃতাকৃতে ভবস্তি ॥১১৯॥ 

ভবতি চাত্র ভৌকঃ ॥১২০।॥ 

ইদং হি বেদৈঃ সমিতং পবিভ্রমপি চোত্তমম্। 
্বর্গ্যং যশস্তমাযুধ্যং শ্োতব্যং নিয়তাত্বভিঃ ॥১২১॥ 

ইতি শ্রীমহাভাঁবতে শতদাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ববণি 
সম্ভবে পুরুবংশানুকীর্ভনং নাম নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ % 

ভাঁবতকৌমুদী 

ইতীতি। নিষতা্বানঃ মংযতচিত্তাঃ, বিমৎসবাঃ সর্বত্র বিদ্েবিহীনাঁঃ, মৈতরাঃ সর্ববভূতেষু 
মিত্রভাবাঁপনাঃ দেবপবা দেবতোপাসনানিবতাঃ ॥১১৮। 

পবমিতি। পবসুতকৃষ্টম॥ বেদে। বেদাধ্যযনং ব্রতঞ্চ ব্রহ্ষচ্ধ্যাদি তাভ্যাং সম্পনাঃ। অতএব 
বর্ণা ইতি দ্বিজাতিপরম্। কৃতে পাঁপে অকতে চ পুণ্যে অশোচ্যাঃ, উভযঞপি এতচশ্রবণেনৈব 
সমধিকপুণ্যলাভাদিতি ভাঁবঃ ৷ কুতারুত ইতি সমাহাবছন্ৰৈকবন্তাবঃ ॥১১৯| 

ভব্তীতি। অত্রাপি ভূধাতুবস্ত্যর্থ এব 1১২০] 

বৃত্তান্ত সর্বদা শুনিবেন এবং ইহার অর্থ বুঝিয়া লইবেন। আব, দ্বিজাতিসেবানিবত 
শৃদ্রগণ ধর্ম্মবিশ্বাসী হইয়! এই বৃত্তান্ত শ্রাবণ করিবেন ॥১১৭॥ 

সংযতচিত্ত ; বিদ্বেষবিহীন, সর্ববভূতপ্রণধী ও দেবতীতৎপব যে সকল ব্রাক্মণ এই 
পবিত্র ইতিহাস সম্পূর্ণ শ্রাবণ কবাইবেন অথবা শ্রবণ কবিবেন, তীহাঁর৷ পুণ্যবান্ 
হইয়া ন্বগজয়ী হইবেন এবং দেব, ত্রা্ষণ ও সকল মনুষ্যের মাননীয় ও পুজনীয় 
হইবেন ॥১১৮| 

আঁ, ঘে সকল ত্রাণ, ক্ষত্রিফ ও বৈশ্য ধর্ম্নবিশ্বীসী হইয়া» সর্ব্বত্র বিদ্বেষ 
পবিত্যাগ কবিয়া এবং বেদপাঠ ও ব্রতপরাষণ থাকিয়া» ভগবান্ বেদব্যাসের রচিত 
এই পবিত্র ইতিহাস কেবল শ্রবণ কবিবেন, তীহাবাঁও পুশ্যবান্ হইয়া ব্ব্জযী 
হইবেন এবং পাঁপ কবিলেও তীহাঁদেব কোঁন ভয় থাঁকিবে না, কিংবা! পুণ্য ন! 
করিলেও কোন ক্ষতি হইবে না ॥১১৯॥ 

এ বিষয়ে একটা শ্লোক আঁছে ॥১২০॥ 
7722 শা িশীাীহীী শশা শা শী টপ * “"" ভরিবষ্টিতমৌহধ্যাষ£, “-.ত্রিনবতিতযোহধ্যাযঃ, *...পঞ্চনবতিতমোহ্ধ্যাফ£ ইতি 
পাঠিভেদাঃ। 



একনবতিভমোহধ্যায়ঃ | 
সপ 2৩৪০০ ০০ 

৩১5 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 
ইন্সীকুবংশপ্রভবো বাজাসীহ পৃথিবীপতিঃ| 

মৃহাভিষ ইতি খ্যাতঃ সত্যবাক্ সত্যবিক্রমঃ ॥১॥ 
সোহশ্বমেধসহজ্রেণ বাজসুয়শতেন চ। 

তোষবামাস দেবেশং ন্বর্গং লেভে ততঃ প্রভুঃ ॥২॥ 
ততঃ কদাচিদ্ত্রন্মাণমূপাসাঞ্চক্রিরে স্থবাঃ 
তত্র বাঁজর্ধয়ো! হাসন স চ বাজ৷ মহাভিবঃ ৩ 

2১ তকৌঃ 

ইদমিতি। সমিতং তুল্যন্। স্বগ্যসিত্যাদৌ উৎপাঁদনার্থে ঘপ্রত্যঘঃ 1১২১1 

ইতি মহাঁমহোপাধ্যাষ-ভাবতাচার্্য-শ্রুহবিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভন্টাচার্যবিশ্চিভীলং দ্চাউ। এত 
টাকাঁধাং ভাবতকোনুদ্রীনমাখ্যাযামাদিপর্কণি নবতিতমো্ধ্যাফঃ | 

ইদানীং শান্ত্প্রভৃতীনামুখপত্তিং ত্রমাছিক্তবেণাহ--ইক্ষাক্ষিতি। বাজ প্রকুতিরলত॥ 277 
চ বঘুবংশে-_ “বাজী প্রকৃতিবগ্জনাৎ্»। অতএব নার্ঘপৌনকক্ান্। ১ 

সইতি। প্রতুর্মহাভিবঃ। দেবেশমিজ্মূ। ততো দেবেশতোবণাত পরম এ 
ভাবতভাবদীপঃ 

বব 1৭--১১৪ যাব বুর্যোদিযাছুদযাঁচলপর্যন্তমূ। একেনৈক। ১ 

ইতি শ্রীমহাঁভাবতে আঁদিপর্ধাণি নৈলকীবে ভাল্তভাক্লীপে নবতিভহেছেহালির [লহ 
শর পি৩ 

438 5 স্ঞ। 
ণ ৬ 

5০1 
€ ন্ লৈ রঙ 

স্কঞ 
&3 

ন্ এই মহাভাবত বেদেব তুল্য পবিত্র, উৎকৃষ্ট এবং স্বর্গ, ঘশ "ও আঁক হলুছিলা? 
সংযতচিত্ত হই! ইহা শ্রবণ কবিবে ॥১২১। 

_ ইক 

বৈশম্পায়ন বলিলেন- প্রজাঁবগ্রক, সত্যলালি এল লীগ জিডি? ৮০ 

নীমে ইক্ষীকুবংশীঘ এক বাঁক্তা। ছিলেন ॥১1 
তিনি বহুতব অশ্বমেধ 'ও বীজন্য যু কলি দেললাতা ইন্রপুল জাত পে, 

তাহাব পব ন্বর্গলাভ কবেন 1১1 
লং পন পিস শত ৮ 

ক ক ৫ টি অর্াি টি বি নি বি 

(১) স্হাভিষগিতি খত: এবছর সর্প পতি শ্িতাছিতে ইত ৩ 2 হ 



ভা মহাভারতে আদি- 

অথ গঙ্গা সবিচ্ছে টা সমুপায়াৎ পিতামহম্। 

তন্তা বাঁসঃ সমুদ্ধ'তং মারুতেন শশিপ্রভম্ ॥৪॥ 

ততৌহভবন্ জুব্গণাঃ সহসাবাজুখান্তদা | 

মহাভিযস্ত বাজধিবশঙ্কো। দৃষ্টবাননদীম্ ॥৫॥ 

পোঁহপধ্যাতো ভগবতা ব্রহ্মণ! তু মহাভিষঃ। 

উত্তশ্চ জাতো মর্ত্যেমু পুনলেকানবাপ্দ্যসি 0৬ 

স চিন্তয়িত্ব নৃপতিনূপান্ সর্বাংস্তপোধনান্। 

প্রতীগং বোচয়ামাস পিতরং ভূরিবঙ্চনমূ্ ॥৭॥ 

শি 

ওটি তা ভিন তর 

ভাঁবতকৌমুদ্ী 

তত ইতি। ততঃ হ্বর্গলাভাদনন্তবম্। তত্র ব্রঙ্মণঃ সমীপে ॥৩| 

অথেতি। সমুপাযাৎ সমুপাগচ্ছৎ ৷ তস্তা! গঙ্গাযাঃ শশিগ্রভং চন্দ্রকিবণতুল্যং হুমমম) বাসো 

বন্তম মাঁকতেন বাধুনা, সমুদ্ধংতং সঞগাল্য গুপ্তাঙ্লাদপসাবিতম্ ॥৪| 

তত ইতি। বাঙসুখা! অভবন্, “নগ্জাং পবস্িযং নেক্ষেত” ইতি বিষ্ুহ্ত্রার্দিতি ভাবঃ ॥৫| 

সইতি। অপধ্যাতন্তদরপবাধাঁদেবাভিশপ্তঃ ৷ মত্যেষু মানুষেযু। লৌকান্ স্বর্গীন্ ॥৬| 

নইতি। প্রতীপং পূর্ববোক্তং তদীখ্যং বাঁজানম, পিতবং বোঁচযামীন অভিপ্রেতবান্ 1৭1 

তাহাৰ পব কোন সময়ে দেবগণ যাইয়া ব্রহ্মাব উপাসনা কবিতেছিলেন ; সেই 
সমবে সেখানে অন্যান্য ঝাজধিবাও ছিলেন, সেই মহাঁভিষ রাঁজাও ছিলেন ॥৩| 

তাহাব পব, নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গা যায়! ব্রক্মাব নিকট উপস্থিত হন $ তখন বাধু 
আঁসিযা, গঙ্গা ব চন্দ্রকিবণতুল্য সুক্ষস বন্ত্রখানিকে গুপ্ত অঙ্গ হইতে অপস্থত করেন ॥81 

তখন দ্েবগণ তৎনসণাৎ অধোমুখ হইলেন, কিন্তু মহাভিষ বাজা নিঃশঙ্ক হইয়াই 
সেই অবস্থাষ গঙ্গীকে দেখিলেন ॥৫। 

তাহাতেই ভগবান্ ব্রহ্মা মহাঁভিৰ রাজাকে অভিসম্পাত কবেন এবং বলেন-_ 
“তুমি মর্ত্যলোকে যাইয়া জন্মিবে, আবাব ব্বর্গে আসিতে পাবিবে” ॥আ 

তখন মহাঁভিষ বাঁজা, মন্ত্যলোকবাসী তপস্তাসমন্বিত সমস্ত বাঁজাব চিন্তা 

৬ শ্লোকাও পবম্ “বা হৃতমনাশ্চাসি গঙ্গযা ত্বং হি ছুর্তে || সা তে বৈ শীষে লোকে 
বিপ্রিাণ্যাচবিষ্ততি। যা তে ভবিতা মন্ট্্তদা' শীপাছিমোক্ষ্াসে ॥ বৈশম্পীয়ন উবাচ!” 
ইতি কতিপর়গুভ্তকে পা 
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মহাভিষন্ত তং দৃষ্ট নদী ধৈরঘযাচ্চুতং নৃপম্। 
তমেব মনসা ধ্যাবস্তয,পাবর্তৎ সবিদ্ববা ॥৮॥ 
সা তু বিধ্ব্তবপুষণ কশ্মলাভিহতান্ নৃপ 11 
দর্শ পথি গচ্ছন্তী বদুন্ দেবান্ দিবৌকসঃ ॥৯॥ 
তথারূপাংশ্চ তান্ দৃষ্ট। পপ্রচ্ছ সবিতাঁং ববা। 
কিমেবং নষ্টবপাঃ স্থ কচ্চিৎ ক্ষেমং দ্রিবৌকসাঁম্ ॥১০।॥ 
তামুচুর্বসবে। দেবাঃ শণ্তাঃ ম্মো বৈ মহানদি !। 

অল্পেপবাধে সংবস্তাদ্বশিঠেন মহাত্মনা ॥১১1 
বিষূঢ়া হি বয়ং সর্বে গ্রচ্ছনস্বষিসতমম্ | 

সন্ধ্যাং বশিষ্ঠমাসীন্ং সমেত্যাভিস্থতাঃ পুরা ॥৯২॥ 

ভাবতকৌমুদী 
মহেতি। নদী গঙ্গা। উপাবর্তৎ ব্রদ্বলোকাৎ প্রতিনিবৃন্তা ॥৮| 

সেতি। বিধবস্তবপুষো ভূপতিতদেহান্, কশ্মলাভিহতান্ মুঙ্ছ্ণাভিভূতান্। দিবৌকন: 
্ব্গীয়ান্ || 

তথেতি। নষ্টৰপা৷ বিগতদেবাঁবস্থাঃ। দিবৌকসাং যুস্সাকম্, ক্ষেমং মন্গলং কচ্চিৎ 1১০| 

তাঁমিতি। হে মহাঁনদি। গর্দে। সংবন্তাৎ ক্রৌধাৎ 1১১] 
বিমুঢা ইতি। বিষূটাঃ কুতোহপি কাঁবণাদস্তমনস্কাঃ সর্ব্ব বমূ, সন্ধ্যাং কর্ভূযাসীনম্। অতএব 

প্রচ্ছন্ন পাঁদপান্তরিতম্, খষিসত্তমং বশিষ্ঠং সমেত্য, পুবা ইত: পূর্ববম্, অভিহ্থতা অনমস্কৃত্যাতি- 
ভ্রান্তাঃ ॥১২॥ 

ভাবতভাবদীপঃ 
ভীম্মোৎ্পত্তিং বক্তুং তৎপিতুঃ শাস্তনোরুৎ্পত্ভিমাহ__ইক্ষীকুবংশেতি 1১--৫॥ অপধ্যাতঃ 

কবিয়া, অত্যন্ত তেজন্বী 'প্রতীপ বাঁজীকেই পিতা স্বীকার কবিবাব ইচ্ছা 
কবিলেন 1৭) 

নদীত্রেষ্ঠা গঙ্গা সেই মহাঁভিষ বাঁজাকে ধৈর্ধ্যচ্যুত দেখিযা, তাহাকেই মনে মনে 
চিন্তা কবিতে থাকিয়া, ব্রহ্মলোক হইতে ফিরিষা চলিলেন ॥৮॥ 

মহাবাজ! তিনি পথে বাইবাব সময়ে দেখিলেন-_ন্বর্গীয বন্ুদেবতাঁবা মুচ্ছিত- 
প্রায় হইয়া ভূতলে পড়িয়া বহিয়াছেন ॥৯। 

তিনি তীহাদিগকে সেইবপ দেখিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন-_“আঁপনাবা একপ 
হতশ্রী হইয়াছেন কেন? আঁপনাবা ত দেবতী ; আপনাঁদেব মঙ্গল ত 1 ॥১০] 

তখন বন্ুদেবতাবা। গঙ্গীকে বলিলেন-__গ্গক্ে! আমাদের হুর অপবাধেই 
মহাত্মা বশিষ্ট ক্রুদ্ধ হইযা আমাদিগকে অভিসম্পাত কবিষাছেন ॥১১। 



১০৮০ মহাঁভারতৈ আঁদি- 

তেন কোপাঘয়ং শপ্তা যোনৌ সম্ভবতেতি হ। 
ন শক্যামোহন্যথা কর্তৃং ফদুত্তৎ ব্রন্মাবাদিনা ॥১৩॥ 

ত্বমন্ান্ মানুষী তৃতবাসৃনবপুত্রান্ বসুন্ ভুবি। 
ন মানুষীণাঁং জঠরং প্রবিশেষ বয়ং শুভে ৷ ॥১৪॥ 
ইত্যুক্তণ তৈশ্চ বন্থৃভিত্তথেত্যুভ্াহত্রবীদিদম্। 

গঙ্গোবাচ । 

মর্ত্যেতু পুরুষব্যান্ত্রাঃ$ ! কো ঝ কর্তা ভবিষ্যতি ॥১৫।॥ 
বসব উচুঃ 

প্রতীপন্ত তে রাজা শান্তনুলেণিকবিশ্রুতঃ | 
ভবিতা মানুষে লোকে স নঃ কর্ত৷ ভবিষ্যতি ॥১৬॥ 

০০০০ ০০১১১ ফি চে কাজ জত্ালীদ 

তেনেতি। যোনো মনুয্যোন, সম্ভবত যুবং জাযধ্বম্॥১৩| 
ত্বমিতি। সু প্রন্যন্ব। ন প্রবিশেষ, কষ্টাতিবেকা দবমানাচ্চেতি ভাঁবঃ ॥১৪| 
ইতীতি। হে পুকষব্যান্রাঃ ! বো যুন্সাকম্, কর্তা জনধিতা ॥১৫। 

গ্রতীপন্তেতি। প্রতীপন্য তদাখ্যস্য বাজ্ঃ। নঃ অক্মাকম্, কর্ত! জনধিতা 1১৬| 
ভারতভাবদীপঃ 

শগ্তঃ ॥৬-ন1। বিধ্বস্তবপুষো! দিবশ্য,তত্বাৎ৭ 1১০--১৩। অত্যতিষ্হতা অতিক্রান্তবন্তঃ, 

ইতপূর্বেবে মহধি বশিষ্ঠ সন্ধ্যা কবিবার জন্য এক নিভৃত স্থানে বসিয়াছিলেন 
আমরা তখন অন্যমনস্ক হইয়া তাহার নিকটে যাইয়াঁও তাহাকে নমস্কাব না কবিয়া 
চলিয়া! গিযাছিলাম ॥১২। 

সেই অপরাধেই তিনি ক্ুুদ্ধ হইয়া আমাদিগকে অভিসম্পাত কবিয়াছেন যে, 
“তোমবা যাইয়া! মনুস্তযোনিতে জন্মগ্রহণ কব; স্বৃতবাং বেদবাদী 'বশিষ্ঠ যাহা- 
বলিয়াছেন, আমবা তাহাঁব অন্তথা কবিতে সমর্থ নহি ॥১৩। 

অতএব কল্যাণি! আপনি ভূতলে যাইয়া, মানুধী হইযা, আমাদিগকে 
পুত্রবপে প্রসব ককন, আমবা মানুষীব উদবে প্রবেশ কবিতে ইচ্ছা কবি না” ॥১৪॥ 

বস্থুদেবতাবা এই কথা বলিলে, 'তাহাই হইবে? এই কথা বলিয়া গঙ্গা পুনরায় 
ইহা বলিলেন গঙ্গা বলিলেন_“হে পুরুষস্রেষ্ঠগণ ! মর্ত্যলোকে কোন্ ব্যক্তি 
আঁপনাদেব জনক হইবেন ? ॥১৫॥ & 925058585588525রিরি রিয়ার রর ররর 

(১৩)*"ন তচ্ছক্যং নিবর্তধিতুম্। (১৪)-.ম্থাঃ পুত্রান্, হজ পুত্রান্। (১৫) মর্ডযোযু 
পুরুষশ্রেষ্ঃ। 
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গঙ্গোবাচ । 

মমাপ্যেবং মতং দেবা ষথা মাং বদতানঘাঃ || 

প্রিযং তন্ত চিকীর্ধামি যুদ্নাকঞৈতদীপ্লিতম্ ॥১৭॥ 
বসব উচুঃ | 

জাতান্ কুমাবান্ স্বানপ্ন, প্রক্ষেপ্ত;ং বৈ ত্বমর্থসি। 
যথা ন চিবকালানে নিষ্কৃতি? স্তাভ্রিলোকগে ৷ ॥১৮৪॥ 

গঙ্গোবাচ । 

এবমেতশ করিষ্যামি পুত্রস্তম্থ বিধীয়তাম্। 
নাস্ত মোঘঃ সঙ্গমঃ স্তাঁৎ পুন্রহেতোর্মযা সহ ॥১৯॥ 

বসব উচুঃ। 
তুবীয়ার্্ং প্রদাস্তামো বীর্য স্তৈকৈকশো বয়মূ। 
তেন বীর্য্যেণপুত্রস্তে ভবিতা তন্ত চেপ্লিতঃ ॥২০॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 
মমেতি। চিকীর্যামি স্বাঙ্গমর্পণেন কর্ূমিচ্ছামি 1১৭1 
জাতানিতি। অগ্ম,জলে। ন চিবকালাৎ অচিবকাঁলমধ্য এব, নঃ অন্মাকম্ 1১৮] 

এবমিতি। তন্ত শাস্তনোঃ এক; পুত্রো বিধীষতাং যুস্মীভিববশিষ্টো বক্ষ্যতাম্ ॥১ন| 
ভাবতভাবদীপঃ 

বক্ষ্মাণেন তদ্ধেল্হরণেনেতি শেষঃ ॥১৪| লজ উতৎপাঁদঘ ॥১৫--১৮॥ ন চিবকাঁলং 

বন্থুগণ বলিলেন-_“প্রতীপ বাজাব পুত্র শান্তন্থ মনুষ্যলোকে জগদিখ্যাত বাঁজা 
হইবেন £ তিনিই আমাঁদেব পিতা হইবেন” ॥১৬॥ 

গঙ্গা বলিলেন_-“হে নিষ্পাপ দেবগণ। আপনাবা যেবপ বলিতেছেন, 
আমাবও সেইবপই মত। আঁমি তীহাব শ্রীতিকব কার্য কবিতে ইচ্ছা কৰি . 
আপনাঁদেবও তাহাই অভীষ্ট” ॥১৭॥ 

বন্ুগণ বলিলেন--“গঙ্গে। আপনাব সেই পুত্রগুলি জন্মিবামাত্রই আপনি 
তাহাদিগকে জলে ফেলিষা দিবেন, যাহাতে অচিবকালমধ্যেই আমাদেব নিষ্কৃতি 

হয” 0৬১৮ 

গঙ্গা বলিলেন-_“আমি এইবপই করিব বটে, কিন্তু আপনাবা সেই শান্ত 

বাজাৰ একটা পুত্র অবশিষ্ট বাঁখিবাব ব্যবস্থা ককন , যাহাতে পুত্রেব জন্ আমাৰ 
সহিত সেই শান্তনু রাজাব সঙ্গম ব্যর্থ না হয়” ॥১৯। 

(১৮) যথা নচিবকালৎ নঃ"** | 

১৩৬ 



১০৮২, মহাভারতে 

ন সম্পংস্যতি মত্যেমু পুনস্তস্ তু সন্ততিঃ | 

তম্মাদপুত্রঃ পুত্রস্তে ভবিষ্যতি স বীর্য্যবান্ ॥২১॥ 

এবং তে সময়ং কৃত্ব! গঙ্গয়া বসবঃ সহ । 

জগ্ম$ প্রহ্্টমনসো বথাসন্বল্পমঞ্জসা ॥২২। 
ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহত্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ববণি 

সন্ভবে মহাঁভিষোপাখ্যানং নামৈকনবতিতমৌহ্ধ্যায়ঃ ॥০) * 
০ ১:৮৫ ০৮ 

পপ 0টি 2 

ভাঁবতকৌমুদী ৃ 
তুবীযেতি। বধমেকৈকশঃ প্রত্যেকম্য বীধ্যস্ত তেজসঃ, তুবীষস্তুর্থো যো৷ ভাগস্তস্তা 

অই্টমমংশমিত্যর্থ, প্রদীন্তাম্ঃ ৷ তেন পূর্ণেন বীর্যেণ, অষ্টাভিবষ্টগাংশৈবেকস্ত সম্পন্নতাদিতি 
ভাব, তন্ত শান্তনোবীদ্সিতঃ পুত্রস্তে ভবিতা ॥২০| ডা 

নেতি। তন্ত ত্বৎপুত্রন্ত, সন্ততি্ন সম্পংগ্ঠতি ন ভবিষ্তাতি। পবন্মৈপদমার্ষম্ ॥২১॥ 
এবমিতি। সমযং নিয়মমূ। যথাসম্ল্পং যথেচ্ছম্। অগ্রসা শীন্রম্ ॥২১| 

ইতি মহাঁমহোপাধ্যায়-ভাবতাঁচার্্য-শ্রীহবিদীসসিদ্ধান্তবাগীশভ্রাচার্ধ্যবিবচিতাষাং মহাঁভাবত- 
. লীকাযাং ভাবতকৌমুদীসমাখ্যাধামাঁদিপর্ববণি একনবতিতমৌহিধ্যাষঃ ॥০। 

টি 

.  ভাঁব্তভাবদীপঃ "* 
শীত্রম। নৌইস্মাকম্ 1১৯--২০॥ তুরীধার্দমষ্টমাংশম্। এবম্টভিবষ্টমাঁশৈবেকো ভোৌর্ভবিতা যো 
মুখ্যোইপবাধী ॥২১--২২॥ 

ইতি শ্রীমহাভাবতে আঁদিপর্ব্বণি নৈলকন্ঠীষে ভীবতভীবদীপে একনবতিতমৌইধ্যাযঃ ॥৯১। 
সপ 5 8১ 

বন্ুগণ বলিলেন-_“আমাদের প্রত্যেকে তেজের এক এক অষ্টম ভাগ আমবা 
দানি করিব; সুতবাং সম্পূর্ণ একটি তেজেই শীস্তন্থব অভীষ্ট আপনাৰ একটা পুত্র 
হইবে (২০1 

কিন্ত মন্ত্যলোকে আপনাব সেই পুত্রেব আর সন্তান হইবে না। অতএব 
আপনাব সে পুত্র অপুত্রক হইবে বটে, কিন্তু অত্যন্ত বলবান্ হইবে” ॥২১| 

সেই বন্থুদেবতারা গঙ্গাব সহিত এইবপ নিয়ম কবিয়া সন্তষ্ট চিত্তে ইচ্ছানসারে 
সত্ব চলিয়া! গেলেন ॥২২। 

8৫ 

পাঁঠভেদীঃ। 




